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ใจคนไทย ใจแห่งความเกือ้กลู แบ่งปัน... 
แต่โบราณมา	ในภาคเกษตรกรรม	ชาวไร่ชาวนาอาศัยช่วยกันลงแขกทั้งการปลูก	เก็บเกี่ยวผลิตผล	จากไร่โน้น

ไปไร่นี้	เวียนกันไปถ้วนทั่ว	
แม้วถิเีปลีย่น	ชวีติทีเ่ร่งรบี	การช่วยเหลอืกนัและกนัค่อยๆ	เหอืดหาย	แต่ใช่ว่าทกุพืน้ทีจ่ะแล้งไร้น�า้ใจไปทัง้หมด	
ในพื้นที่การอ่าน	ในโลกของการอ่าน	ไมตรีของคนรักการอ่าน	รักหนังสือ	ยังส่งต่อถึงกันและกันในรูปแบบ

หลากหลาย	
ยุวทูตการอ่าน	ทูตการอ่าน	แกนน�าส่งเสริมการอ่าน	ยังขยับส่งไม้ต่อ	กิจกรรมส่งเสริมการอ่านยังแบ่งบาน	 

เติบโต	
เฉพาะเมื่อเยาวชน	Gen	A	พลังอ่านเปลี่ยนเมือง	เข้ามาหนุนเสริม	จากพี่สู่น้อง	
ไม่เพียงท�าหน้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาระดับชาติ	
แต่ทูตการอ่านจากโครงการนี้	จะได้ถอดความสุขจากการอ่านที่เคยพบพาน	เปิดโอกาส	เปิดหน้าต่างให้น้อง

เล็กได้สัมผัสมหัศจรรย์แห่งการอ่านไปด้วยกัน	
เชื่อว่า	เรื่องราวดีๆ	จะผุดขึ้นอีกมากมาย

สุดใจ	พรหมเกิด
	 ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

คยุเปิดเล่ม
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มาท�าความรู้จัก Gen A กัน ๖
ชีวิตที่ไม่รู้หนังสือ ๙ 
เปิดมิติอ่านสร้างสุข  ๑๒ 
บทบาทนักสื่อสารรักการอ่าน ๑๖ 
 นักสื่อสารรักการอ่านต้องมีเทคนิคพิเศษอะไรมั้ย  ๑๖
กุญแจส�าคัญของการเลือกหนังสือ ๑๗
 วัยประถมศึกษา  ๑๗
 วัยเยาวชน  ๑๙
 พลังสร้างสรรค์และมนต์เสน่ห์ของหนังสือประเภทต่างๆ  ๒๐
กลยุทธพี่ชวนน้อง อ่านเขียนสร้างสุข ๒๔
 อ่านให้ฟัง : อย่าหยุดเพราะเด็กโต  ๒๔
   นักเล่านิทาน  ๒๗
 ละครสร้างนักอ่าน (Reader Theater)  ๒๘ 
 บันทึกอ่านสร้างสุข  ๓๐
แนวทางสร้างสรรค์โครงการและจัดกิจกรรมชวนอ่าน      ๓๑
 นักสืบนักอ่าน  ๓๑
 พาเหรดหนังสือ  ๓๑
 คาราโอเกะชวนอ่าน  ๓๒
 แฟชั่นนักอ่าน  ๓๒
 แฟนพันธุ์แท้รักการอ่าน  ๓๒
 นานานิทรรศการหนังสือ  ๓๓
 คอนเสิร์ตเล่มที่รัก เพลงที่ชอบ  ๓๓
 อักษรซ่อนค�า  ๓๔
 นิทานเล่มเล็กพาเพลิน  ๓๔

สารบญั
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๒๐ เรื่องบันดาลใจจากคนเล็กๆ บนโลกการอ่านที่มีหัวใจเดียวกัน  ๓๕
 ๑  หนอนน้อยผู้มองโลกด้วยหัวใจ  ๓๖
 ๒  เรื่องเล่าจากหีบสมบัติของเด็กๆ  ๓๘
 ๓  นิทานจากภูเขา เรื่องเล่าเชื่อมหัวใจ  ๔๐
 ๔  ตู้หนังสือในบ้านเด็ก พลังเล็กๆ เปลี่ยนเมือง  ๔๒
 ๕   ปั่น ปันปัญญา  ๔๕
 ๖  วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ อ่านเพื่อสันติภาพ  ๔๗
 ๗  จรัญ มาลัยกุล ถุงกล้วยแขกพลิกชีวิต  ๕๐
 ๘  มีนา ดวงราษี อดีตเด็กสมองช้า ที่ก�าลังเปลี่ยนสุรินทร์ให้เป็นเมืองนักอ่าน  ๕๒
 ๙  มหัศจรรย์การอ่านที่เมืองยโสธร  ๕๔
 ๑๐  แบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจ�า ให้โลกการอ่านพลิกชีวิตผู้ต้องขัง  ๕๖
 ๑๑  Reading Buddies คู่ซี้นักอ่าน  ๕๘
 ๑๒  UNI Project เสกมุมนักอ่านในพริบตา ด้วยตู้หนังสือติดล้อ  ๖๐
 ๑๓  Little Free Library ห้องสมุดจิ๋วจุดฝันที่หน้าบ้านคุณ  ๖๑
 ๑๔  Book Buddies เกลอน้อยสี่ขา คู่หูอ่านหนังสือ  ๖๒
 ๑๕  Book Crossing การเดินทางไม่รู้จบของหนังสือ  ๖๔
 ๑๖  Mobile Library ห้องสมุดเคลื่อนที่ ความหวังของนักอ่าน  ๖๖
 ๑๗ หลากสีสัน ห้องสมุดของคนช่างคิด  ๖๘
 ๑๘  Carnaby Book Exchange ที่นี่หนังสือไม่ได้มีไว้ขาย  ๖๙
 ๑๙ ไม่ใช่แค่สวย แต่ยังฉลาดด้วย Digital Library Wallpaper  ๗๐
 ๒๐  Book Bank ธนาคารรับบริจาคจินตนาการกับความรู้  ๗๑



Gen A มาจาก Generation Active หรือ 
พลเมืองสร้างสรรค์ (Active Citizen) คือกลุ่มคน
รุ่นใหม่ท่ีมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ 
พร้อมท่ีจะคิดค้นและลงมือท�าส่ิงใหม่ๆ มีจิตสาธารณะ
และมองมุมบวกอยู่เสมอ

หลายคนอาจเคยตัง้ค�าถามกบัตวัเองวา่	วนัๆ	แคเ่รยีนกห็นกัแลว้	 
กิจกรรมในคณะก็ไม่ได้น้อยเลย	นี่ยังต้องไปท�าอะไรเพื่อคนอื่นอีก	

แล้วจะได้อะไรขึ้นมา???
ปาล์ม	ปวันรัตน์	ธนทวีโชติ	อดีตประธานชมรมจุฬาฯ	อาสา	 

เธอก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ตั้งค�าถามกับตัวเองแบบนี้เหมือนกัน	แต่แล้ว 
วันหนึ่ง	ขณะที่ปาล์มก�าลังนั่งรถสองแถวขึ้นดอยไปค่ายพัฒนาที่
เชียงราย	เส้นทางคดเคี้ยว	ท�าเอาเมารถ	อาเจียนแทบจะตลอดทาง	เกือบจะถอดใจ	ยอมแพ้กลับบ้านแล้ว	เธอถาม 
ตัวเองว่า	ท�าไปเพื่ออะไร	แต่เมื่อนึกถึงข้อคิดที่ได้อ่านจากหนังสือ	“แอ่งน้�ากลางทะเลทราย”	ของ	นิ้วกลม	ก็ท�าให้
เธอฮึดขึ้นมา	ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

“ทำ�ไมต้องขึ้นม�ลำ�บ�กขน�ดนี้ เร�ม�ตรงนี้ขน�ดนี้เพื่ออะไร แต่พอวันต่อม� มีน้องๆ เข�ม�เล่นกิจกรรม 
กับเร� เร�รู้สึกว่�เข�ดีใจที่พวกเร�ขึ้นม�ห�เข� ก็เลย ฉุกคิดขึ้นม� ถึงข้อคว�มในหนังสือที่บอกว่� เร�ไม่ได้ทำ�ดี 
เพื่อจะมีหน้�มีต�หรือมีชื่อเสียงอะไร แต่เร�ทำ�ดีเพร�ะว่�อย�กเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดี เหมือนเร�มีคว�มสุขที่เห็น 
คนอื่นมีคว�มสุขค่ะ ก็เลยเหมือนคิดขึ้นม�ได้”

มาท�าความรู้จัก Gen A กัน

Active Citizen คือ พลังพลเมืองท่ีเข้มแข็ง เป็นปัจจัยช้ีขาดอนาคตของประเทศ ควรมี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและบัญญัติเคร่ืองมือท่ีเป็นอิสระและทรงพลังในการเสริมสร้าง
พลังพลเมือง 

ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี 



 พลังอ่านเปลี่ยนเมือง 7

“หนังสือเล่มนี้อ่�นแล้วก็รู้สึกว่�อย�กทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปเรื่อยๆ เพร�ะว่�ประทับใจตั้งแต่จ�ก 
ชื่อเรื่องแล้ว ที่ชื่อว่� แอ่งน้ำ�กล�งทะเลทร�ย ก็เหมือนกับให้เร�จงเป็นอย่�งแอ่งน้ำ�กล�งทะเลทร�ยที่เติมคว�มสุข  
คว�มชุ่มชื่นให้แก่ใจ แก่คนอื่น เพร�ะว่�ก�รเป็นผู้ให้สุขใจไม่น้อยไปกว่�ก�รเป็นผู้รับเลยค่ะ” 

เรื่องของปาล์มเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง	เราเชื่อว่า	มีคนรุ่นใหม่จ�านวนมากที่พร้อมจะลุกขึ้นมาท�าสิ่งดีงามเพื่อ 
คนอืน่	แตไ่มรู่จ้ะเริม่ตน้อยา่งไร	บางคนมองไมเ่หน็ศกัยภาพในตนเอง	ไมเ่หน็เปา้หมายของการลกุขึน้มาเปลีย่นแปลง	
และคิดว่า	ถ้าลงมือแล้ว	จะท�าให้ตัวเองแปลกแยกแตกต่างในสังคม

 “ผมอ่�นง�นเขียนของ อ. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แล้ว รู้สึกว่�นักศึกษ�สมัยนั้น ทำ�ไมเข�มีพลังขน�ดนั้น 
และทำ�ไมเข�คิดอะไรได้เยอะขน�ดนั้น และสิ่งที่เข�คิด ก็ไม่คิดในมุมที่ ทำ�ยังไงฉันถึงจะเก่ง ทำ�ยังไงฉันถึงจะได้ 
เงนิเดอืนดีๆ  ทำ�ยงัไงฉนัถงึจะไดอ้ยูบ่รษิทัดีๆ  แตส่ิง่ทีเ่ข�คดิ มนัคอื เข�คดิถงึบ�้นเมอืงครบั เข�คดิถงึคนทีม่โีอก�ส
น้อยกว่� คนจน ช�วน� แล้วเข�ก็ลุกขึ้นม�ต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นด้วย ถ�มห�คว�มเป็นธรรมในสังคม เร�รู้สึกว่� เอ๊ะ  
แลว้พวกเร�มนัถกูผลติม�แบบไหน พวกเร�ไปโดนอะไรม�เหรอ ทำ�ไมถงึดเูชือ่งขน�ดนี ้แลว้กท็ำ�ไมคดิถงึแตต่วัเอง

สิ่งนี้มันกระทบกับคว�มคิดค่อนข้�งเยอะ เพร�ะว่�ผมเรียนม�ในคณะสถ�ปัตยกรรมที่สอนให้ออกแบบ 
หล�ยอย่�งเลยครับ ผมเรียนสถ�ปัตย์ฯ ออกแบบอุตส�หกรรม ออกแบบสินค้� เซร�มิก กร�ฟฟิก ซึ่งแน่นอนมันก ็
เป็นส่วนหนึ่งของระบบก�รศึกษ�ใหญ่ ซึ่งเข�ก็จะสอนให้เร�ออกไปเป็นพนักง�นที่ดีนะครับ ก็จะสอนทักษะที่ดี 
ในก�รออกแบบ ผมว่�สิ่งหนึ่งที่มันห�ยไปก็คือ เร�ไม่รู้ว่�เร�ออกแบบไปทำ�ไม เร�ออกแบบเพื่อใคร

ผมก็ยกมือถ�มในห้องเรียนว่� เร�จะออกแบบให้คนที่เข�ไม่มีสต�งค์ซื้อบ้�งไม่ได้เลยเหรอ ซึ่งมันก็เกิด 
ข้อถกเถียงขึ้นในห้องเรียน ทำ�ไมถึงทำ�ไม่ได้ ข้อนี้มันค�ใจผมม�ตลอด ผมยกมือขึ้นถ�มอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆ  
อย่�งตอนที่ผมได้เข้�ไปเรียน workshop ในสม�คมโฆษณ�ฯ ผมอย�กเป็นครีเอทีฟม�ก คำ�ถ�มค�ใจแย้งกันไป 
แย้งกันม�ในตัวเองว่� เร�รักอ�ชีพครีเอทีฟม�ก เพร�ะว่�เร�สนุกม�กที่ได้คิดง�นโฆษณ� แต่ว่�ในอีกมุมหนึ่งเร� 
ก็คิดว่� โฆษณ�มันกระตุ้นเร้�คว�มอย�กได้ของคน ทำ�ให้คนบริโภคม�กขึ้นนะครับ ก�รบริโภคม�กขึ้นมันก็ส่งผล 
กระทบม�กม�ย สิ่งแวดล้อมต่�งๆ ผมก็ยกมือขึ้นถ�มพี่ที่ม�จ�กบริษัทโฆษณ�ว่� จริงๆ แล้วโฆษณ�ที่เร�ทำ�กันอยู่ 
มันส่งผลร้�ยต่อโลกใบนี้หรือเปล่� แต่ก็น่�เศร้�ที่ผมไม่ได้รับคำ�ตอบ

จนกระทั่งวันหนึ่ง ผมก็รู้สึกว่� ยิ่งเขียนหนังสือม�กขึ้นไปเท่�ไร ยิ่งได้รับก�รตอบรับจ�กคนอ่�น ว่�ตัวหนังสือ 
ของเร�มันส่งผลกระทบกับชีวิต กับคว�มคิดของเข� เร�ก็คิดว่� ตัวหนังสือมีพลังเหมือนกันนะ กระทั่งก�รทำ� 
ร�ยก�รทีวีมันก็เป็นก�รสื่อส�รแบบหนึ่ง ถ้�เร�ลองพลิกคำ�ถ�มใหม่ว่� เร�ใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์แบบเดียวกัน 
นี้แหละ แล้วม�สื่อเนื้อห�ที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผมว่� นี่ก็คือก�รคิดออกนอกตัวเอง” 

นิ้วกลม
นักคิด	นักเขียนชื่อดัง	
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บางทแีคก่ารเปลีย่นแปลงเลก็ๆ	ในจติใจกส็ามารถกา้วขา้มก�าแพงเหลา่นีไ้ปได	้เริม่ตน้ทีต่วัเอง	แบง่ปนั /ชว่ยเหลอื 
คนอื่น	แล้วส่งต่อความดี	ให้การช่วยเหลือกับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ	

วนันีเ้ราจงึชวนคณุทีม่ใีจเดยีวกนั	พรอ้มโอกาสทีจ่ะรว่มกนัคดิ	ชว่ยกนัลงมอืท�า	สรา้งสรรค์	โครงการพีช่วนนอ้ง 
อ่านเขียนสร้างสุข	ในรูปแบบที่หลากหลาย	เพื่อเด็กๆ	ของพวกเราได้มีโอกาสสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในโลก
ของการอ่าน	กุญแจที่จะท�าให้เขาพบความสุข	ความรื่นรมย์	และอาจตกผลึกเหมือนใครอีกหลายคน	เพื่อพัฒนา 
สู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศต่อไป



ผล การศึกษาของสถาบันสถิติแห่งสหประชาชาติ	(ยูไอเอส)	
รว่มกบัองคก์ารการศกึษา	วทิยาศาสตร	์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต	ิ 
(ยูเนสโก)	พบว่า	ทั่วโลกมีประชากรวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า	๑๕	ปี 
ขึ้นไปไม่รู้หนังสือสูงถึง	๗๘๑	ล้านคน	ขณะที่เยาวชนที่ไม่รู้หนังสือ	 
(ต่�ากว่า	๑๕	ปี)	อยู่ที่	๑๒๖	ล้านคน	

นับเป็นความท้าทายที่ท�าให้เหล่านักวิชาการการศึกษา	องค์กร	 
และบรรดาสถาบันที่เกี่ยวข้อง	เช่น	โรงเรียน	มหาวิทยาลัย	รวมถึง	 
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน	ต้องเร่งหาหนทางแก้ไข	เพราะผู้เชี่ยวชาญ
ในแวดวงศึกษาทั่วโลกต่างยอมรับว่า	ความไม่รู้หนังสือเป็นรากฐาน
ปัญหาสังคม	เพราะเป็นอุปสรรคขัดขวางหลักของการพัฒนาต้นทุนที่
ส�าคัญของโลกอย่างทรัพยากรมนุษย์

“ลองจินตนาการเล่นๆ ดูว่า คุณก�าลังอยู่บนถนนสายหนึ่ง คุณรู้ว่า
จุดมุ่งหมายของคุณคือที่ไหน แต่คุณไม่สามารถอ่านป้ายบอกทางออก แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ?”

ความไม่รู้หนังสือยิ่งกว่าความพิการตาบอด	เพราะคนตาบอดยังสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยวิธีการอื่นๆ	 
แต่คนไม่รู้หนังสือ	นอกจากอ่านเขียนไม่ได้แล้ว	ยังมองไม่เห็นทั้งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	 
และมองไม่เห็นสิ่งส�าคัญจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต

จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบวา่	การไมรู่้หนังสือ	ท�าให้ประเทศตอ้งสญูเสียรายได้ทางเศรษฐกจิสงูถงึปลีะ	
๒.๔	แสนล้านเหรียญสหรัฐ	เพราะทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถตอบสนองต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม	จนรัฐไม่
สามารถจดัเกบ็ภาษไีด	้ขณะเดยีวกนั	ความไมรู่ห้นงัสอื	ยงัท�าใหร้ฐัตอ้งแบกรบัภาระในการจดัหาเงนิมาเปน็สวสัดกิาร
ดูแลประชากรเหล่านี้	และจัดการปัญหากับอื่นๆ	ที่ตามมา	ไม่ว่าจะเป็นความยากจนและปัญหาอาชญากรรม

กระทรวงการศึกษาของสหรัฐอเมริการายงานว่า	เด็กที่โตมาในบ้านที่มีผู้ใหญ่ไม่รู้หนังสือแม้เพียงคนเดียว 
ก็มีโอกาสที่จะไม่รู้หนังสือถึง	๒	เท่า	ขณะที่ผลการส�ารวจของหน่วยงานการอ่านออกเขียนได้ของผู้ใหญ่แห่งชาติ	
(National	Adult	Literacy	Survey)	ยังพบว่า	เด็กที่เข้าเรียนโดยไม่มีพื้นฐานของการอ่านออกเขียนได้จากที่บ้าน
มาเลยมีโอกาสที่จะเลิกเรียนกลางคันสูงถึง	๓-๔	เท่า	ทีเดียว	

ชีวิตท่ีไม่รู้หนังสือ
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ด้านมูลนิธิเพื่อการอ่านออก	เขียนได้	(Literacy	Foundation)	ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก	ได้รวบรวมความเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	และประมวลสรุปข้อเสียของการไม่รู้หนังสือไว้	ภายใต้	๒	หัวข้อใหญ่ๆ	ด้วยกัน	คือ 
ผลเสียของการไม่รู้หนังสือในแง่บุคคลและในแง่สังคม	

ในแง่ส่วนบุคคล	ความไม่รู้หนังสือนี้ท�าให้
• จ�ากัดความสามารถในการรับรู้และเข้าใจข้อมูลส�าคัญๆ
• ตกงาน	โดยอัตราการว่างงานของผู้ไม่รู้หนังสือสูงกว่าคนท่ีมีการศึกษาถึง	๒-๔	เท่า	
• ตอ่ใหม้งีานท�า	กจ็ะเปน็งานรายไดน้อ้ย	ทัง้ยงัเปน็งานคณุภาพต่�า	จ�าพวกเสีย่งอนัตราย	ใชแ้รงงานหนกั	
		 และเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย	
• บั่นทอนโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของตนเอง
• มีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง
• ท�าให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง	จนมีแนวโน้มโดดเดี่ยวตัวเองออกจากสังคม	กลายเป็นพวกต่อต้าน
		 สังคมในบางกรณี
• ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย	โดยมีการศึกษาพบว่า	คนไม่รู้หนังสือจะได้รับบาดเจ็บบ่อย	เพราะอ่าน
		 ค�าเตือนหรือข้อควรระวังไม่ออก	และยิ่งท�าให้ยากจนหนักขึ้น	เพราะไม่เข้าใจระบบสวัสดิการของรัฐ	 
		 ท�าให้ไม่มีโอกาสใช้ประโยชน์ได้เต็มที่	รวมถึงอาจรักษาโรคไม่หายขาดกลายเป็นโรคเรื้อรัง	เพราะ 
		 ใช้ยาผิดประเภท	ไม่เข้าใจใบสั่งยาของแพทย์

ส�าหรับในแง่ของสังคม	ประเทศที่มีประชากรไม่รู้หนังสือในสัดส่วนที่สูง	น�าไปสู่
• ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ	เพราะขาดศักยภาพในการแข่งขัน	
• ยิ่งประชากรไม่รู้หนังสือมีมากเท่าไร	หรือมีอัตราการรู้หนังสือแบบอ่านออกเขียนได้อย่างแตกฉาน
		 ในระดับต่�า	ก็ยิ่งท�าให้อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด 
		 การขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว	ขยายตัวได้เชื่องช้ามากขึ้นเท่านั้น
• ความไม่รู้หนังสือยังส่งผลให้ประชากรมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมของประเทศในระดับต่�า	
		 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนวนในการน�าไปสู่ความแตกแยกของคนในสังคม
• ที่ส�าคัญความไม่รู้หนังสือยังท�าให้ประชากรในประเทศนั้นๆ	ไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่มี
		 ความจ�าเป็นต่อชีวิตภายใต้บริบทของสังคมและการเมืองได้อย่างเท่าเทียม	จนเกิดปัญหาสังคม 
		 อื่นๆ	ตามมา
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การศึกษาในสหรัฐยังพบว่า	การไม่รู้หนังสือคือหนึ่งในตัวการส�าคัญที่ส่งผลต่อสัดส่วนอาชญากรรม	โดย 
ข้อมูลจากระบบยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาพบว่า	มากกว่า	๖๐%	ของคดีอาญาที่เกิดขึ้น	มาจากผู้ที่ไม่รู้หนังสือ	 
แถมคนที่ไม่รู้หนังสือมากกว่า	๕๐%	ยังมีโอกาสตกเป็นเหยื่อหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ	ที่ในบางกรณีก็น�าไปสู่ 
การท�าให้ตนเองเป็นผู้ลงมือก่ออาชญากรรมเสียเอง

ในเมืองไทยเมื่อปี	พ.ศ. ๒๕๕๗	กระทรวงศึกษาธิการได้ส�ารวจทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่	๓	ทั่วประเทศ	๖	แสนคน	พบว่า	มีนักเรียนกว่า	๓๕,๐๐๐	คน	มีปัญหาอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้เลย	
ขณะที่อีก	๒	แสนคน	หรือ	๑	ใน	๓	มีปัญหาอ่านไม่คล่อง	เขียนไม่คล่อง

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าท�าไมเราถึงยอมไม่ได้ที่จะให้เด็กๆ	ของเราเติบโตมากับโลกที่ว่างเปล่า	ไร้อนาคต 
เพราะการไม่รู้หนังสือ



คุณ	อ่านหนังสือเพื่ออะไร?	
	 อ่านเพื่อสอบ
	 อ่านเพื่อเพิ่มพูนเรียนรู้
	 อ่านเพื่อผ่อนคลาย	
	 อ่านเพื่อความสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะ
	 อ่านเพื่อรับมือกับเรื่องราวต่างๆ	ในชีวิตได้ดีขึ้น
	 อ่านเพื่อหาแรงบันดาลใจจากชีวิตผู้อื่น
	 อ่านเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
	 อ่านเพื่อทดลองชีวิตที่แปลกไปจากเดิม
	 อ่านเพื่อตอบค�าถามที่เราสงสัย
	 อ่านเพื่อออกแบบชีวิตและตัดสินใจท�าเรื่องต่างๆ	ที่ส�าคัญ
	 อ่านเพื่อเปิดโลกจินตนาการ	ฯลฯ	

ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี	เคยกล่าวไว้ว่า	“อย่�ทำ�ให้ก�รอ่�นเป็นคว�มลำ�บ�ก ทำ�ให้เป็นคว�มสนุก 
เป็นคว�มสุข อ่�นหนังสือทำ�ให้ชีวิตเปลี่ยน” 

มีเหตุผลมากมายในการเลือกอ่านหนังสือของคนแต่ละคน	และหนึ่งในจ�านวนนั้นคือ	เพื่อ	“คว�มเพลิดเพลิน 
สร้�งคว�มสุขในหัวใจ” คนอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลินจะเป็นบ่อเกิดสร้างนิสัยรักการอ่าน 

หนังสือท�าให้เราหัวเราะ	ร้องไห้	สุขหรือทุกข์ได้ในช่วงเวลาที่อ่าน	หนังสือคืออาหารหล่อเลี้ยงชีวิต	เป็นอาหาร
เพื่อการเจริญเติบโตทางจิต	หนังสือคือถ้อยค�าของความคิด	เมื่อเราเปิดหนังสืออ่าน	เราจะรู้จักชีวิต	รู้จักความฝัน 
และจินตนาการ	คุณค่าของการอ่านใช่ว่าต้องได้มาจากการอ่านอย่างเอาจริงเอาจัง	หนังสือแต่ละเล่มจะมีโลก 
ของตัวมันเอง	เป็นประสบการณ์ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมาทั้งจากจินตนาการและประสบการณ์ตรงในชีวิต	การปล่อย 
ให้หนังสือก้าวเข้ามาในชีวิต	คือการเพิ่มพูนความคิดและภูมิปัญญาของผู้อ่าน

เปิดมิติอ่านสร้างสุข



 พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ๑3

 “หนังสือแต่ละเล่ม คือมันสมองของคนคนหนึ่ง คือประสบก�รณ์ชีวิต คือทัศนคติ วิธีก�รมองโลกของคน
คนหนึ่ง ตัวเร�เอง เร�มองโลกเพียงแค่แว่นอันเดียวเอง หนังสือทุกเล่มที่หยิบม� เหมือนเอ�เหลี่ยมมุมของสมอง  
วิธีก�รมองโลก ม�ใส่ไว้ในหัวเร� ยิ่งเร�อ่�นหนังสือม�กเท่�ไร ก็ทำ�ให้เร�มีเหลี่ยมมุมในก�รรับมือกับคว�ม 
แตกต่�งหล�กหล�ยม�กขึ้น คว�มแตกต่�งหล�กหล�ยไม่ได้แค่คนที่ม�ปะทะสังสรรค์กับเร�เท่�นั้น แต่ว่�มัน 
หม�ยถึงปัญห�ที่เข้�ม�ในชีวิต บ�งปัญห�มันต้องตอบแบบพุทธ แต่บ�งปัญห�มันต้องตอบแบบวิศวะ บ�งปัญห�
มันอ�จต้องตอบแบบนักปรัชญ� คือถ้�คุณอ่�นหนังสือแนวเดียวก็แคบอยู่แล้ว แต่ว่�ถ้�ไม่อ่�นเลย มันจะห�คำ�
ตอบไม่เจอ คุณมีโลกแค่ใบเดียว ดังนั้น ก�รอ่�นมันทำ�ให้เร�ส�ม�รถห�ท�งออกให้กับชีวิตได้หล�กหล�ยม�กขึ้น  
มันทำ�ให้เร�เข้�ใจคนอื่นม�กขึ้น มันทำ�ให้เร�ได้ทบทวนตัวเอง ซึ่งสำ�หรับผมแล้ว มันมีค่�ม�กๆ สำ�หรับก�รอ่�น 
ผมคิดว่�มันเป็นสิ่งเดียวกันเลยกับพื้นฐ�นคว�มสุขของมนุษย์นะครับ” 

นิ้วกลม	
นักคิด	นักเขียนชื่อดัง	

โลกของหนังสือมีอะไรมากมายให้ค้นหา	การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์จึงเป็นการเปิดโลกแห่ง 
การเรียนรู้	โลกแห่งการแสวงหา	แม้ก้นบึ้งอารมณ์	ความคิดของตนเองก็อาจพบได้จากหนังสือ

ชูคอมลินสกี้	นักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงชาวรัสเซียเคยกล่าวไว้ว่า	“ก�รอ่�นในวัยเด็กนั้นเป็นเรื่องของก�รศึกษ�
ด้วยหัวใจ ทำ�ให้เด็กได้สัมผัสคว�มสูงส่งที่มีอยู่ในส่วนลึกของวิญญ�ณ ถ้อยคำ�ที่เผยถึงคว�มคิดและคว�มฝัน 
จะอยู่ในหัวใจของเด็กเสมอ เสมือนว่�เมล็ดพืชแห่งคว�มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้เพ�ะหว่�นลงที่ตรงนั้น” 

“ตัวผมเองนั้น... ไม่เคยละทิ้งโอก�สใดๆ ที่จะทำ�ให้ผมได้อ่�นหนังสือไป... ผมจะรีบหยิบหนังสือขึ้นม�อ่�น 
ทุกครั้งที่พอจะมีเวล�ให้อ่�นได้ เมื่อพ�พ่อออกไปขอท�นตอนกล�งคืน บ�งครั้งได้ทำ�เลไม่ดี นั่งคุกเข่�อยู่เป็น 
ชั่วโมงๆ ก็ไม่มีใครให้ท�น พ่อจะใช้ให้ผมลุกออกไปเดินขอท�นต�มบ้�นคนเดียว... ผมจึงหยิบหนังสือติดมือไป 
ขอท�นด้วยเสียเลย... ผมถือหนังสือเดินท่องไปต�มท�งด้วย พอเดินท�งม�ถึงหน้�ร้�นอ�ห�รแห่งหนึ่ง เห็น 
เจ้�ของร้�นกำ�ลังจะเทกับข้�วที่แขกกินเหลือลงในถังเศษอ�ห�รพอดี น่�เสียด�ยเหลือเกิน ถ้�ได้เศษอ�ห�ร 
เหล่�นั้นกลับไปกินที่บ้�นคงเป็นอ�ห�รมื้อหรูของเร�เชียวละ ผมรีบว�งหนังสือลง แล้วรี่เข้�ไปขอเศษอ�ห�ร 
เหล่�นั้นจ�กเจ้�ของร้�น แต่เข�กลับตะเพิดไล่ผมออกไปด้วยคว�มโมโห “อย่�ม�อยู่แถวนี้ คนจะทำ�ม�ห�กิน! 
กับข้�วพวกนี้จะเทให้หมูกิน ไม่ให้แกหรอก รีบไปให้พ้นซะ ไป๊ !” พอถูกตอกหน้�หง�ยกลับม� ผมก็ขอโทษแล้ว 
รีบถอย หยิบหนังสือเปิดขึ้นม�อ่�นต่อ เดินไปก็ท่องหนังสือไปด้วย เมื่อม�ถึงร้�นข�ยบะหมี่อีกร้�นหนึ่ง มีลูกค้�
กำ�ลังนั่งกินบะหมี่อยู่สองส�มโต๊ะ ผมเอ�หนังสือหนีบไว้ใต้รักแร้ แล้วเดินไปขอท�นกับลูกค้�ที่กำ�ลังนั่งกินบะหมี่ว่�  
“พี่ครับ โปรดเมตต�ทำ�บุญทำ�ท�นผมสักหยวนเถอะครับ ผมจะเอ�ไปเรียนหนังสือดูแลพ่อแม่...” ลูกค้�ยังไม่ทัน
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จะล้วงกระเป๋�เลย เมียเจ้�ของร้�นก็รีบพูดแทรกขึ้นก่อนว่� “โอ๊ย! ไอ้เด็กขอท�นแถวนี้ก็พูดแบบนี้กันทุกคนแหละ 
อย่�ให้มันเชียว ไอ้พวกเด็กต้มตุ๋นนี่!” ผมได้ยินแล้วก็เดินถอยออกม�ด้วยคว�มเสียใจ ไม่ให้เงินก็ไม่เป็นไรหรอก 
แต่ทำ�ไมต้องดูถูกกันด้วยเล่� ดีที่ผมยังมีโลกส่วนตัวของผม โลกแห่งหนังสือ เพียงแค่เปิดหนังสือขึ้นม�อ่�นเท่�นั้น 
คว�มเจ็บปวดก็โบยบินไปเสียกว่�ครึ่ง” 

(อัตชีวประวัติของ	ไลตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต,	๒๕๔๙)

การอา่นหนงัสอืเปน็กระบวนการสะสมความคดิ	การอา่นสิง่ใหม่ๆ 	แตล่ะครัง้กค็อืการตอ่ยอดของสิง่ทีเ่คยอา่น
ไปแล้วให้เพิ่มพูนขึ้น	และเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	

“วันหนึ่งผมได้อ่�นหนังสือเล่มนี้ 365 way to chang the world ของ Michael Norton เป็นก�รเปลี่ยนโลก 
ที่ผ่�นม�เร�จะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบใหญ่ๆ หนักๆ เป็นเรื่องๆ ไป แต่หนังสือเล่มนี้พูดแบบสั้นๆ แต่ละเรื่อง 
เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อย ผมก็รู้สึกว่� มันดีนะที่ส�ม�รถพูดเรื่องปัญห�สิ่งแวดล้อมกับสังคม ส�ม�รถพูดเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ แต่ว่�มันส�ม�รถเกี่ยวข้องกับผู้คนในชีวิตประจำ�วันได้ ก็เลยคิดว่�อย�กทำ�แบบนี้ในเมืองไทยบ้�ง  
เลยออกม�เป็นหนังสือเรื่อง ดอกไม้ใต้โลก คือว่�พูดถึงเคสเล็กๆ ของคนที่ทำ�อะไรดีๆ เพื่อโลก ผมว่�ส่วนหนึ่ง
เร�อ�จจะด่�ทอคนที่ทำ�ผิดแย่ๆ เห็นคนทำ�ไม่ดีก็ด่�ว่� เฮ้ย! ทำ�ไมถึงทำ�แบบนี้ ผมว่�วิธีก�รด่�คนเลวก็มีวิธีก�ร 
แบบหนึ่ง และวิธีก�รชมคนดีก็เป็นวิธีก�รแบบหนึ่งที่ควรทำ�ไม่แพ้กัน” 

ทรงกลด	บางยี่ขัน	
บรรณาธิการ	นิตยสาร	a day

หนังสือยังมอบโลกส่วนตัวให้กับผู้อ่าน	การอ่านเหมือนกับการท�าสมาธิ	ท�าให้เรามีบ้านถาวร	เป็นบ้านของ 
จิตใจที่ท�าให้เราอยู่ได้อย่างแท้จริงตามความรู้สึก	ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด	

“ถ้�พูดถึงเสน่ห์ของหนังสือก็น่�จะเป็น... ผมชอบคว�มเงียบของมัน... คว�มเงียบ... คือก�รอ่�นหนังสือ  
คุณต้องก�รคว�มเงียบแน่นอน คุณต้องก�รคว�มสันโดษนะครับ แล้วเวล�ที่เร�อยู่ในโลกยุคนี้ คว�มเงียบห�ย�ก 
ม�กเลยนะ เร�เดินไปไหนก็จะมีคนเรียกเร� เสื้อยืดตัวนั้นก็กำ�ลังเรียกเร�อยู่ด้วยตัวอักษรนั้น แต่ว่�หนังสือ  
มันต้องก�รคว�มเงียบ แล้วก็ไม่มีใครม�เรียกเร�นอกจ�กมัน แล้วเมื่อคว�มเงียบม�ถึง หนังสือพูดกับเร� ใจเร�
พูดกับหนังสือ ผมว่�มันได้แสดงออกสิ่งที่อยู่ในใจออกม�ม�กกว่�ก�รตะโกนอีก คว�มเงียบครับ ผมว่�เสน่ห์มันทำ� 
ให้เร�ได้หยุด แล้วก็มองดูตัวเอง ได้ถ�มใจตัวเองว่� เฮ้ย! เร�เป็นแผลตรงไหนบ้�ง เร�บ�ดเจ็บตรงไหนบ้�ง  
เร�ต้องก�รเยียวย�อะไรบ้�ง เร�ข�ดอะไรบ้�ง เร�มีอะไรเกินบ้�ง นั่นน่�จะเป็นเสน่ห์ของมัน”
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 “ผมว่�ไม่ต้องเป็นนักแต่งเพลงก็ได้ อย�กจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกนี้ ก�รอ่�นหนังสือก็จะช่วยได้หมดนะครับ 
เพร�ะว่�ไม่ว่�คุณจะทำ�อะไรในโลก คุณต้องรู้จักตัวเองก่อน ผมว�่ก�รอ่�นหนังสือทำ�ให้ตัวเองรู้จัก ว่�ตัวเองคิด
อย่�งไรต่อโลกใบนี้”

แสตมป์	อภิวัชร์	เอื้อถาวรสุข
นักร้อง	นักแต่งเพลงชื่อดัง	

เมื่อครั้งเริ่มต้น	คุณอาจตกหลุมรักการอ่านเพราะความสุข	คืนวันผ่านไปคุณเติบโตขึ้น	แล้วหากย้อนกลับ 
มามองดู	ก็จะพบว่า	การอ่านได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ	และเปลี่ยนแปลงตัวคุณโดยที่ไม่รู้ตัว	

“ก�รอ่�นที่แท้จริงสำ�หรับผม คือก�รที่เร�ได้คุณค่�จ�กก�รอ่�นหนังสือเล่มนั้นๆ นอกจ�กคว�มสนุกสน�น
เพลิดเพลิน ฆ่�เวล� เพร�ะฉะนั้นหนังสือที่มีคุณค่�ในชีวิตผม คือหนังสือที่ส�ม�รถไปกระตุ้นอะไรบ�งอย่�ง 
ในชีวิตของเร�ได้ ช่วยชี้ท�งสว่�งให้ชีวิตเร�ได้ ช่วยทำ�ให้เร�บรรลุอะไรบ�งอย่�งได้ เข้�ใจอะไรบ�งอย่�งได้  
จึงจะถือว่�เป็นหนังสือที่มีค่�”

“ผมประสบคว�มสำ�เร็จม�ในทุกวันนี้ก็เพร�ะผมอ่�นหนังสือ หนังสือให้ทุกอย่�งกับชีวิตของผม ผมก็เหมือน 
เด็กธรรมด�ทั่วไป เด็กไทยชนชั้นกล�งที่ไม่ได้มีต้นทุนในชีวิตม�กม�ย ไม่ได้เรียนจบเมืองนอก ไม่ได้มีฐ�นะ
ร่ำ�รวย แต่ผมส�ม�รถที่จะพัฒน�ตัวเองม�ถึงวันนี้ได้ คุณูปก�รมันเกิดจ�กก�รอ่�นทั้งสิ้น เพร�ะฉะนั้นถ้�คุณมีลูก  
ผมแนะนำ�ว�่ควรให้ลูกรักก�รอ่�น สำ�หรับผมไม่รู้จะห�คำ�อะไรม�บรรย�ย ผมบอกได้ว�่มันเป็นเรื่องที่สำ�คัญม�ก 
ก�รอ่�นมันเป็นร�กฐ�นที่สำ�คัญม�กๆ สำ�หรับคนคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นม�เป็นอย่�งไร ผมเคยเขียนไว้ประโยค 
หนึ่งว่� มีอยู่ ๒ สิ่ง ถ้�คุณทำ�บ่อยๆ และทำ�ม�กๆ แล้วคุณจะเป็นคนเหนือชั้น ๑ คือก�รเดินท�ง ๒ คืออ่�น 
หนังสือ เชื่อผม ผมผ่�นม�แล้วผมรู้” 

วงศ์ทนง	ชัยณรงค์สิงห์	
ผู้ก่อตั้ง	นิตยสาร	a day  

ขอต้อนรับคุณสู่ความมหัศจรรย์ในโลกของการอ่าน



ลอง มาท�าความรู้จักกับบทบาทของนักส่ือสาร
รักการอ่านกันนะ ใครกันท่ีจะเป็นนักส่ือสารรักการ
อ่านได้  

ค�าตอบคือ ทุกคนท่ีแนะน�าให้ผู้อ่ืนรักท่ีจะอ่านหนังสือ 
ก็สามารถเป็นนักส่ือสารรักการอ่านได้ 

นักส่ือสารรักการอ่านต้องมีเทคนิคพิเศษอะไรม้ัย 

ค�าตอบคือ	เพียงรู้จักหนังสือ	รักการอ่านหนังสือ	รู้วิธีการสื่อสารสู่ผู้อ่าน	และรักคนอ่านหนังสือก็บรรลุ
บทบาทนี้แล้ว

• รู้จักหนังสือ	คือ	รู้จักแบ่งประเภทของหนังสือและคุณสมบัติของหนังสือที่ดี	รู้จักเลือกประเภทของ
หนังสือที่จะน�ามาสื่อสารให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กๆหรือกลุ่มเป้าหมายได้

• รักการอ่านหนังสือ	 เพราะการที่จะแนะน�าให้ผู้อื่นรักหรือชอบสิ่งใดย่อมเกิดจากพฤติกรรมนิสัย
ที่เรามีอยู่	 เด็กๆ	มักมีพฤติกรรมเลียนแบบ	ผู้รักการอ่านหนังสือนอกจากจะเป็นต้นแบบที่ส�าคัญให้เด็กๆ	แล้ว 
ยังเป็นการเพิ่มพูนขยายฐานความรู้	ความคิดของตนเองด้วย	

• รู้วิธีส่ือสารสู่ผู้อ่าน	รู้บทบาทของตนเองและรู้ว่าควรใช้เทคนิควิธีใดจึงจะเหมาะสม	เพราะการสื่อสาร
รักการอ่านมิใช่กิจกรรมส่วนตัวที่ท�าเพียงคนเดียว	ต้องสื่อสารกับผู้อื่น	จึงต้องรู้วิธีสื่อสารที่เหมาะสม	เช่น	พ่อแม่ 
พีเ่ลีย้งเดก็อาจใชว้ธิเีลา่นทิาน-อา่นหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงั	ครอูาจใชก้ารอา่น-เลา่ประกอบเสยีงทีแ่สดงอารมณแ์ละทา่ทาง	 
หรอืมอบหมายใหน้กัเรยีนเปน็ผูอ้า่น /ผูเ้ลา่	อา่นแบบคนเดยีวหรอือา่นหมูป่ระกอบการแสดง	เจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุและ
นักกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาจใช้เทคนิคการละคร	เทคนิครีดเดอร์ส	เธียเตอร์	หรืออื่นๆ	เป็นต้น	

• รักคนอ่านหนังสือ	คือ	ต้องรู้จักธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย	รู้จักวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย	และพร้อม
ที่จะเสียสละเวลา	พร้อมที่จะเป็นผู้ให้เพื่อพัฒนาการการอ่านของเด็กๆ

คุณพร้อมหรือยังท่ีจะเปิดหัวใจเพ่ือเตรียมตัวสู่การเป็น นักส่ือสารรักการอ่าน 
กับโครงการ GEN A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง

บทบาทนักส่ือสารรักการอ่าน



การ เลือกหนังสือให้เหมาะสมกับช่วงวัยเหมือนการเลือกกุญแจที่ถูกดอก
ในการเปิดประตูสู่โลกของการอ่าน	ซึ่งจะท�าให้เกิดความประทับใจ	สร้างแรงบันดาลใจ	
ตรึงหัวใจของคนอ่านไว้ที่โลกของหนังสือตลอดชีวิต

ก่อนที่จะก้าวสู่บทบาทนักสื่อสารรักการอ่าน	พี่ชวนน้อง	อ่านเขียนสร้างสุข	มาท�า 
ความรู้จักกลุ่มเป้าหมาย	ว่าเขามีความสนใจเรื่องราวอะไรเป็นพิเศษ

วัยประถมศึกษา

กุญแจส�าคัญของการเลือกหนังสือ

ลักษณะเด่น แนวทางการเลือกหนังสือท่ีเหมาะสม

อายุ ๗-๙ ปี (วัยประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓)

•  สามารถแยกแยะถูกผิด	และตัดสินใจในสิ่งที่ฟังได้
•  ยดึถอืความจรงิ	ไมช่อบใหผู้ใ้หญท่�าทา่เหมอืนหลอก	

ไม่ชอบให้ผู้ใหญ่ท�าในสิ่งที่เด็กว่าไม่ดี

•  อยากเป็นและท�าเหมือนผู้ใหญ่	เช่น	แต่งตัว

•  มคีวามกระหายใครรู่แ้ละมจีนิตนาการสรา้งสิง่สมมติ
•  มักถือตนเองเป็นใหญ่

•  มีความกลัวสิ่งรอบตัวน้อยลง	เช่น	เลิกกลัวความมืด
•  เผชญิหนา้กบัความจรงิในชวีติไดม้ากขึน้	เชน่	ความ

ตายของคนในครอบครัว

•  ยังไม่เข้าใจสัญลักษณ์และการเปรียบเทียบต่างๆ

•  รู้ความแตกต่างระหว่างเพศ	แต่ยังเล่นด้วยกัน	

อายุ ๗-๙ ปี (วัยประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓)

•  ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติ	หนังสือภาพ	
นิทาน	การ์ตูน

•  ชอบดูภาพยนตร์	ฟังวิทยุ	ดูทีวี	
•  สนใจเรือ่งสบืสวนสอบสวน	เรือ่งลกึลบั	ชวีติใตท้ะเล

ฯลฯ

•  ชอบอ่านเรื่องที่สุดในโลก	แปลกแต่จริง	ข้อมูลจาก
กินเนสส์บุ๊ก

•  เริม่หาอตัลกัษณข์องตนเอง	ชอบอา่นหนงัสอืเกีย่วกบั
คนเก่ง	คนกล้า	คนดัง	มองหาฮีโร่	

•  สนใจอ่านหนังสือชุดที่มีความหลากหลาย	 เช่น	
เอาชวีติรอดในสถานการณต์า่งๆ โดราเอมอน	การต์นู
ญี่ปุ่น	(หลายเล่มจบ)	
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ลักษณะเด่น แนวทางการเลือกหนังสือท่ีเหมาะสม

อายุ ๑๐-๑๒ ปี (วัยประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖)

•  เลิกสร้างจินตนาการและสิ่งสมมติ	สนใจเรื่องหรือ
สิ่งที่เป็นความจริงและความรู้	ชอบซักถาม

•  ยอมรับนับถือคนเก่ง	วีรบุรุษ
•  ไม่ชอบถูกวิพากษ์วิจารณ์

•  ต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับและเชื่อถือ

•  สนใจคนอายุและเพศเดียวกับตน
•  ชอบท�าเหมือนคนอื่นในวัยเดียวกัน
•  ยึดกลุ่มเพื่อน
•  เด็กหญิงบางคนชอบเล่นและแต่งตัวคล้ายเด็กชาย

•  ไม่ค่อยเอาใจใส่หรือสนใจลักษณะภายนอกของ
ตนเอง	เช่น	ชอบแต่งกายตามสบาย	

อายุ ๑๐-๑๒ ปี (วัยประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖)

•  เด็กชายชอบอ่านนิยายผจญภัย	เรื่องโลดโผน	และ	
เรื่องประเภทเพลิดเพลิน	เด็กหญิงชอบอ่านหนังสือ
ประเภทเพลิดเพลิน

•  เริ่มสนใจเรื่องน่ากลัว	สยองขวัญ	ผจญภัย	นิยาย
วิทยาศาสตร์	เรื่องเหนือจริง

•  ชอบอ่านเรื่องจริงของสัตว์เก่งๆ	เช่น	โลมาที่ช่วย
ชีวิตคน	

•  ชอบอ่านหนังสือชุดเล่มใหญ่ที่มีความต่อเนื่อง	
เช่น	แฮรี่ พอตเตอร์ ลอร์ด ออฟ เดอะริงส์

•  ชอบอ่านหนังสือและตามไปดูภาพยนตร์ที่สร้าง
จากหนังสือและน�ามาเปรียบเทียบกัน

•  อ่านนิตยสารในแนวที่สนใจ	 รู้สึกมีส่วนร่วมกับ
สังคมใหญ่

•  เริ่มสนใจอ่านสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความส�าเร็จ	
หรือคนเก่งกล้าน่าสนใจ

•  บางครั้งอ่านหนังสือดีเล่มที่พ่อแม่แนะน�าให้อ่านได้	
และเริ่มมองหาแนวคิดด้านต่างๆ



 พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ๑9

ลักษณะเด่น แนวทางการเลือกหนังสือท่ีเหมาะสม

วัยเยาวชน

เยาวชน (อายุ ๑๓-๒๐ ปี)

•  ไม่ชอบถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่มักวิจารณ์ผู้อื่น

•  อยากได้รับการปฏิบัติเหมือนตนเองเป็นผู้ใหญ่

•  ไม่ค่อยแน่ใจว่าตนเองเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

•  มีความสนใจเพศตรงข้าม	เรียกร้องความสนใจด้วย
วิธีเย้าแหย่	หรือแสดงตัว

•  เด็กหญิงจะมีวุฒิภาวะมากกว่าเด็กชาย

•  ไม่ชอบท�าตัวต่างจากผู้อื่นในวัยเดียวกัน
•  มักท�าตามใจชอบ	อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

•  เก็บความลับได้	อยากมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ
•  ความต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม
•  ความต้องการได้รับอิสระ	

เยาวชน (อายุ ๑๓-๒๐ ปี)

•  เดก็ชายชอบอา่นเรือ่งวทิยาศาสตร	์เรือ่งการประดษิฐ	์
กีฬา	การผจญภัย	การสงคราม

•  เด็กหญิงชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือน	
ชีวิตภายในโรงเรียน	ยังชอบเทพนิยายอยู่

•  ทัง้เดก็หญงิและเดก็ชายนยิมวรีบรุษุ	ชอบอา่นประวตัิ
บุคคลส�าคัญ	ผู้มีความสามารถ

•  เริ่มสนใจนิตยสารและหนังสือพิมพ์
•  สนใจหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ	 เพศ	 เพื่อน

และมิตรภาพ	ครอบครัว	อาชีพในอนาคต	และ
สันทนาการ	
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รู้จักกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีแล้ว คราวน้ีลองมาดูกันว่า ส่ืออ่านประเภทต่างๆ  
สร้างความมหัศจรรย์ให้กับนักอ่านได้อย่างไร 

พลังสร้างสรรค์และมนต์เสน่ห์ของหนังสือประเภทต่างๆ

พลังของบทกวี
ภาพวาดคือ	บทกวีที่ไม่มีเสียง
และบทกวีก็คือภาพที่วาดขึ้นโดยการใช้ถ้อยค�า	
ซิโมนิเดส	(๕๕๖-๔๖๘	ปีก่อน	ค.ศ.)
ย้อนหลังไปราวห้าพันปีมาแล้ว	ชาวอียิปต์เชื่อว่า	ถ้าเขียนบทกวีลงบน 

ใบไม้แล้วน�าไปบดผสมน้�าดื่ม	พลังอันลึกลับของบทกวีจะช่วยรักษาให้หาย 
จากความเจ็บป่วยได้	ชาวกรีกโบราณก็มีวิธีพิเศษในการเยียวยาสภาวะทาง
จิตใจ	ด้วยการเขียนบทกวีแล้วน�าไปวางไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ	ในช่วงศตวรรษ
ที่	๑	แพทย์ชาวโรมันสั่งยาโดยการให้ผู้ป่วยอ่านบทกวีและงานวรรณกรรมการ 
ละคร	โดยจ�าแนกประเภทวรรณกรรมกับประเภทของอาการทางจิต	ส่วนชาว 
พื้นเมืองอเมริกันก็ถือว่า	บทกวีคือ	‘ยา’	ส�าหรับให้ก�าลังใจกันและกัน	

ในโลกสมัยใหม่	การแพทย์ที่พัฒนาไปได้ไกลด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์แทบจะอยู่บนคนละเส้นทางกับบทกวี	สังคมยกให้การเยียวยา 
รักษา	ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย	ทางจิต	เป็นเรื่องของยาและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์	แต่ในวารสารวิชาการโรคหัวใจนานาชาติของสหรัฐอเมริกา	มีรายงาน
ผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า	แพทย์ศึกษาถึงผลของบทกวีต่อสุขภาวะทางกาย	โดยให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 
อ่านบทกวีด้วยการออกเสียงเป็นเวลา	๓๐	นาที	และพบว่า	อัตราการเต้นของชีพจรจะต่�าลงมากกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วม 
โครงการที่ไม่ได้อ่านบทกวี	ทั้งนี้อธิบายได้ว่า	บทกวีส่งผลต่อคนเรา	โดยเริ่มจากระดับของเซลประสาทในก้าน
สมอง	เมื่อคนไข้อ่านหรือท่องบทกวี	จังหวะการเต้นของหัวใจและความถี่ในการหายใจดีขึ้น	หรือแม้แต่การให้ 
ผู้ป่วยที่ก�าลังมีความรู้สึกหดหู่ใจ	ลองอ่านกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่า	สามารถช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้โดยที่ไม่ต้อง 
รับประทานยาแต่อย่างใด	

บทกวีเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงคนได้ในทุกระดับ	พร้อมๆ	ไปกับให้บางสิ่งบางอย่างกับทุกคนได้เสมอ	 
ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยเท่านั้น	ทุกคนต่างล้วนได้จากบทกวี	
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พลังของการ์ตูน 
หนึ่งในจ�านวนหนังสือที่อ่านแล้วเพลิดเพลิน	สร้างความบันเทิงให้กับ 

จิตใจได้คือ	“หนังสือการ์ตูน”	ผู้ใหญ่หลายคนบอกว่า	ถ้างั้นก็น�าหนังสือ
การ์ตูนเข้าไปในโรงเรียน	ท�าให้เป็นกลวิธีสู่การเรียนการสอน	ท�าให้บรรยากาศ
ในการเรียนรู้อยู่ตรงกันข้ามกับความเคร่งเครียดซึ่งบั่นทอนสติปัญญา 
ของเด็ก

การอ่านการ์ตูนสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้อ่าน	และการอ่านด้วย 
ความเพลิดเพลินเป็นบ่อเกิดของการสร้างนิสัยรักการอ่าน	สมองจะท�างาน
ได้ดีเมื่อเราอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายและไม่เครียด	หากอยู่ในภาวะเครียด	
ต่อมอะดรีนัลจะหลั่งสารเคมีและส่งผ่านประสาทออกมา	ซึ่งมีทั้งอะดรีนาลีน
และคอร์ติซอล

การเครียดอยู่ตลอดเวลา	จะท�าให้คอร์ติซอลสะสม	และจะยับยั้งการ
ท�างานในการส่งกระแสประสาท	ท�าให้สมองท�างานได้ไม่เต็มที่	สภาวะทาง 
อารมณ์จึงมีความส�าคัญต่อการรับรู้และการเก็บข้อมูลของสมองอย่างมาก	 
การเรียนรู้ที่ไม่ผ่านอารมณ์	จะไม่ช่วยให้สมองเกิดการพัฒนาและการจดจ�า	 
ถึงตรงนี้เราจึงเข้าใจได้เลยว่า	ท�าไมเด็กจึงชอบการ์ตูน	จดจ�าสิ่งที่ได้จาก 
การ์ตูนได้นาน

ดังนั้นหากเราเอาอะไรดีๆ	ใส่เข้าไปในการ์ตูน	เด็กๆ	จะเรียนรู้ได้น่าอัศจรรย์สักพียงใด	ปัจจุบันครูจ�านวน
มากใช้หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่านและจินตนาการของเด็กๆ	ไม่ใช่อย่างที่ผู้ใหญ่บางคนในยุคก่อนๆ	หวั่นเกรง

จุดแข็งของหนังสือการ์ตูนมี	๓	ประการคือ	
๑.	ช่วยกระตุ้นให้อยากอ่าน	
๒.	เป็นภาพที่มองเห็นได้เข้าใจง่าย	
๓.	เปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้	
เห็นได้ชัดว่าหนังสือการ์ตูน	ท�าให้เกิดความตื่นตา	ท�าให้ตื่นใจ	และน�าไปใช้ได้สะดวก	และสามารถเป็นบันได

หรือตัวเชื่อมไปสู่การอ่านหนังสือแนวอื่นๆ	ต่อไปอีกด้วย	
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พลังของนิทาน
“ถ้�อย�กให้เด็กเป็นอย่�งไร เลือกหนังสือนิท�นอย่�งนั้นให้เด็ก 

เพร�ะตัวละครในหนังสือทำ�ให้เด็กสนุกสน�น แล้วซึมซับรับเอ�ไว้ 
เป็นบุคลิกภ�พและนิสัยส่วนตนโดยไม่รู้ตัว”

นักจิตวิทยา	เจมส์	ฮิลล์แมน	กล่าวไว้ว่า	“คนที่ชอบอ่�นนิท�น
หรือถูกนิท�นกล่อมม�ตั้งแต่วัยเด็กนั้น จะจัดระเบียบชีวิตได้ดีและ 
มีแนวโน้มที่จะค�ดก�รณ์ได้แม่นยำ�กว่�ผู้ที่ต้องถูกบังคับให้อ่�น
นิท�น... ก�รอ่�นในช่วงแรกของชีวิต จะกล�ยเป็นสิ่งที่อยู่และคงอยู ่
ตลอดไป เป็นเหมือนเส้นท�งให้จิตวิญญ�ณค้นพบตัวเองในก�รมีชีวิต ก�รรู้จักชีวิตตัวเองตั้งแต่เล็กก็คือ ก�รมี 
มุมมองรับรู้ต่อชีวิตจริงแล้ว” 

เดก็สามารถฟงันทิานเรือ่งเดมิไดเ้ปน็สบิๆ	เทีย่วดว้ยความพงึพอใจ	เพราะพวกเขาสนกุกบัมนั	และพบสิง่ใหม่ๆ 	
ในนิทานเรื่องเดิมทุกครั้งไป	เด็กสามารถพัฒนาความคิดจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรมได้	เนื่องจาก
นิทานน�าทางพวกเขา

นิทานเป็นสิ่งเร้าของจินตนาการ	ท�าให้เด็กพบกับสิ่งที่ไม่เคยได้พบ	ไปยังดินแดนที่ไม่รู้จัก	 ได้ผจญภัย	 
ได้ประสบการณ์พิเศษพิสดาร	เหล่านี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจโลกและชีวิตโดยปริยาย	

จากการศึกษาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาพบว่า	การอ่านนิทานนั้นเป็นสื่อกลางความรักความสัมพันธ์ใน 
ครอบครวั	เดก็ๆ	เกดิความสนกุสนานไปกบัเรือ่งราว	ภาพประกอบ	จนิตนาการ	ความคดิสรา้งสรรค	์ภาษา	การเรยีนรู ้
โลกกว้างและสิ่งรอบตัว	

เด็กชอบฟังและอ่านเรื่องราวหรือเรื่องเล่าที่มีสิ่งวิเศษ	ความลี้ลับมหัศจรรย์	 เพราะสิ่งเหล่านี้ได้ตอบสนอง 
ความต้องการ	ท�าให้เด็กตื่นเต้น	ตื่นตาตื่นใจ	จดจ่อรอดูสิ่งที่ก�าลังจะเกิดและด�าเนินต่อในตอนต่อๆ	ไป	

พลังของวรรณกรรม 
การอ่านวรรณกรรมท�าให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ?	
“สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อ คือ ก�รอ่�นทำ�ให้เร�เข้�ใจคนอื่นม�กขึ้น ซึ่งอันนี้มันโคตรสำ�คัญเลย ทั้งชีวิต อย่�งม�ก 

เร�ก็มีเพื่อนอยู่ไม่เกินสิบคน ให้ต�ยก็ไม่เกินร้อยคน ไม่สนิทด้วย สนิทอย่�งม�กก็สิบคน และเพื่อนที่เร�สนิท 
ก็มักคิดอะไรคล้�ยๆ กัน แล้วถ้�เร�อยู่แต่กับคนแบบนั้นตลอด เร�ก็ต้องคิดว่�โลกนี้มันก็ต้องคิดแบบนั้น 
แหละ...”
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“แต่หนังสือมันทำ�ให้เร�มีเพื่อนได้ไม่จำ�กัด และเป็นเพื่อนที่เร�ไม่มีท�งได้รู้จักเข�เลย ผมอ่�นเรื่อง มีดประจำ�
ตัว ของคุณช�ติ กอบจิตติ แน่นอน เร�ไม่มีท�งที่จะมีเพื่อนเป็นลุงลับมีด แต่ผมอ่�นเรื่องสั้นจบ ผมก็เข้�ใจชีวิต 
ของคนลับมีดทันที หนังสือทำ�ให้เร�เห็นชีวิตเยอะขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่�นี้ทำ�ให้ใจเร�กว้�งขึ้นเยอะ” 

“เมื่อเร�เห็นคว�มหล�กหล�ย เร�ก็มีชีวิตที่มีคว�มสุขขึ้น คิดถึงคนอื่นม�กขึ้น และไม่เอ�ตัวเองเป็น 
ศูนย์กล�ง”  

นิ้วกลม	
นักคิด	นักเขียนชื่อดัง	

ถา้การเขา้ใจอารมณค์วามรูส้กึของผูอ้ืน่และรูส้กึเหน็อกเหน็ใจมคีวามส�าคญัอยา่งมากตอ่การปรบัตวัเขา้สูส่งัคม	
แล้วเราจะเสริมให้สิ่งนี้พัฒนาขึ้นในตัวเด็กได้อย่างไร	?		

วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันในปัจจุบันก็คือ	การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโดยผ่านการอ่านหนังสือหรือวรรณกรรม 
ส�าหรบัเดก็เลก็	หนงัสอืภาพประกอบประเภทสมจรงิ	มสีว่นในการ	“ปลกุ”	หรอื	“ปัน้”	ความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ได	้

“เมื่อเร�ได้อ่�นหนังสือ เร�จะเข้�ใจคว�มรู้สึกของตัวละคร บ�งคนจะจำ� บ�งคนอ�จแค่สังเกตเห็น จ�กนั้นก็
จะมีก�รเชื่อมโยงหรือรับเข้�ม�เป็นคว�มคิดในจิตใจเร� และสิ่งนี้ที่เร�เรียกว่� อ�รมณ์คว�มรู้สึก” 

นี่คือค�าอธิบายว่าท�าไมวรรณกรรมจึงเป็นสื่อน�าไปสู่การปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้กับผู้อ่าน	
วรรณกรรมส�าหรับเด็กแนวสมจริง	คือ	หนังสือแบบไหน
เป็นหนังสือประเภทเรื่องแต่ง	แต่แต่งแบบเสมือนจริง	สะท้อนความเป็นไปในสังคมตามความเป็นจริง	 

เป็นเหตุเป็นผล	ไม่เน้นการปรุงแต่งสีสันทางอารมณ์หรือจินตนาการ	หากเป็นหนังสือภาพก็จะเป็นภาพแบบ 
เหมือนจริง	ทั้งในด้านรูปทรง	สัดส่วนต่างๆ

การใช้เรื่องราวจากวรรณกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการพัฒนาทางสังคม 
ของเดก็	เปน็สิง่ทีถ่กูพดูถงึมากขึน้เรือ่ยๆ	ดว้ยเชือ่วา่	หากไดป้ลกูฝงั	บม่เพาะตัง้แต ่
ปฐมวัยและประถมศึกษา	ย่อมมีประสิทธิภาพน�าไปสู่การพัฒนาต่อไปที่ยั่งยืน 
ทั้งแง่มุมของการพัฒนาการอ่านและการพัฒนาความเป็นมนุษย์ในตัวผู้อ่าน

ห�กเร�นำ�วรรณกรรมเด็ก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งแนวสมจริงให้เด็กๆ ได้อ่�น  
นั่นคือก�รสร้�งโอก�สท�งสังคมที่หล�กหล�ยให้กับเด็ก โอก�สที่จะได้รับก�ร 
อบรมบ่มเพ�ะก�รรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่มีประสิทธิภ�พ เป็นโอก�สที่จะเข้�ถึง
คำ�ว่� “เอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร�” ด้วยคว�มรู้สึกนึกคิดที่ลึกซึ้ง...



อ่านให้ฟัง : อย่าหยุดเพราะเด็กโต 

ตอ้งยอมรบัวา่	ครอูา่นหนงัสอืใหเ้ดก็ๆ	ฟงัเปน็ศตวรรษ
แล้ว	เรารู้ดีว่าเวลาที่ใช้ไปกับการอ่านให้ฟังนั้นมีค่าต่อพวก
เขามาก	การฟังนิทานของเด็กๆ	ก็เหมือนกับการฟังเพลง	
พวกเขาจะเคลิ้มไปกับเรื่องราว	ถ้อยค�า	น้�าเสียงที่ได้ยิน 
ได้ฟัง	ไม่ต่างจากเสียงดนตรีที่ไพเราะ

การอ่านออกเสียงให้ผู้อื่นฟัง	ยังมีความหมายถึงการ
แบ่งปันกันอ่าน	ร่วมกันรับรู้	มีพลังที่จะส่งเสริมให้ผู้ฟังเกิด
ความต้องการที่จะเป็นผู้อ่านเองด้วย	แต่การอ่านออกเสียง
ให้ฟังมักจะหยุดไปทันทีที่เด็กเรียนรู้ที่จะอ่านด้วยตนเอง

“ท�าไม?”	จิม	เทรลีส	(Jim	Trelease)	ผู้เขียน	The	Reading	Aloud	Handbook	ตั้งข้อสงสัยในหนังสือของเขา	
“ก�รอ�่นออกเสยีงใหผู้อ้ืน่ฟงั เปน็ก�รโฆษณ�เพือ่ก�รอ�่น... ลองคดิแบบนีด้วู่� แมค็โดนลัดไ์มเ่คยหยดุก�รโฆษณ� 
เพียงเพร�ะคนอเมริกันส่วนใหญ่รู้จักร้�นอ�ห�รของเข�แล้ว แต่ละปีแม็คโดนัลด์ทุ่มเงินจำ�นวนม�กเพื่อโฆษณ� 
เตือนผู้คนว่�รสช�ติสินค้�ของเข�ดีอย่�งไร อย่�ตัดงบประม�ณโฆษณ�ก�รอ่�นของคุณเพร�ะเด็กโตขึ้นเลย”

การอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง	ช่วยให้เขาพัฒนาและปรับปรุงทักษะด้านการอ่าน	เขียน	พูด	และฟังให้ดีขึ้น	 
เทรลีสเสริมว่า	เมื่อเด็กฟังในระดับสูงกว่าที่เขาอ่านได้	การฟังคนอื่นอ่านจะกระตุ้นการเพิ่มพูนและความเข้าใจ 
ในค�าศัพท์และรูปแบบของภาษา	

“ครูที่สอนด้�นภ�ษ�ยืนยันว่�ก�รอ่�นออกเสียงให้ฟัง ช่วยสอนเด็กๆ ในด�้นวรรณกรรมได้ในแบบที่ก�รอ่�น 
ในใจหรือก�รแยกตัวไปอ่�นด้วยตนเองไม่ส�ม�รถทำ�ได้”	จูดี้	ฟรีแมน	กล่าวไว้ในบทความ	Read	Aloud	Books	:	
The	Best	Of	The	Bunch	ใน	Teacher Magazine	ปี	๑๙๙๒	

กลยุทธ์พ่ีชวนน้อง อ่านเขียนสร้างสุข

การเร้าความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้ก้าวสู่โลกของการอ่าน สามารถเลือกสรร
ได้หลากหลาย เช่น
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กิจกรรมอ่านให้ฟัง	มี	๒	ลักษณะ	คือ	กิจกรรมที่ผู้ฟังไม่มีส่วนร่วมอ่านในขณะร่วมกิจกรรม	และกิจกรรม 
ที่ผู้ฟังมีส่วนร่วมอ่านด้วย

• การอ่านโดยผู้ฟังไม่มีส่วนร่วมอ่าน 
การอ่านเรื่องที่น่าสนใจให้เยาวชนฟังมีผลในการส่งเสริมการอ่าน	ในขณะที่ฟังจะเกิดการสร้างภาพหรือ 

แผนที่ในสมองตามเรื่องที่ได้ฟัง	ซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักอ่านที่มีประสิทธิภาพ	การฟังการอ่านออกเสียงกวีนิพนธ์
หรือหนังสือที่มีโครงสร้างประโยคยากและค่อนข้างซับซ้อน	มีศัพท์มาก	มีการพรรณนารายละเอียด	และมีคุณค่า
ทุกวันประมาณ	๑๕-๒๐	นาที	สามารถกระตุ้นความอยากรู้และสร้างแรงบันดาลใจ	ท�าให้มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับ
การอ่านและเกิดความอยากอ่าน	นอกจากนั้นการฟังการอ่านบ่อยๆ	เป็นโอกาสที่เยาวชนได้สัมผัสข้อเขียนประเภท
ต่างๆ	ทั้งเชิงพรรณนา	กวีนิพนธ์	การอธิบายความ	และการชี้แจง	ช่วยพัฒนาความสามารถและความเชื่อมั่น 
ในการอ่านสื่อที่มีเนื้อหามาก	

วิธีการอ่านให้ฟัง 
๑.	เลือกเรื่องที่ผู้ด�าเนินกิจกรรมชอบและคิดว่าผู้ฟังจะชอบ	เรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่น่าสนใจ	เรื่องที่เยาวชน 

ก่อนวัยรุ่นชื่นชอบ	เช่น	เรื่องที่กระตุ้นอารมณ์เศร้า	รัก	ขบขัน	อย่างไรก็ตามควรเลือกเรื่องให้หลากหลาย
๒.	ผู้ด�าเนินกิจกรรมควรฝึกอ่านเรื่องที่เลือกไว้จนช�านาญ	หากคิดว่าขาดประสบการณ์ในการพูด	สามารถ 

สร้างความมั่นใจได้โดยการบันทึกภาพ	หรือคลิปเสียงการพูดไว้	เพื่อปรับปรุงหรือฝึกการอ่านในหมู่เพื่อนที่สามารถ
ให้ข้อแนะน�าหรือความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ได้

๓.	เริ่มกิจกรรมการอ่านให้ฟังเมื่อผู้ฟังมีความพร้อม	
๔.	เน้นการใช้เสียง	ใช้ค�า	จังหวะเพื่อสะท้อนอารมณ์ตามเนื้อความ

ที่อ่าน	ซึ่งจะท�าให้เด็กก่อนวัยรุ่นมีความตั้งใจฟังและกระตือรืนร้นในการ
ร่วมกิจกรรมมากขึ้น

๕.	แมจ้ะเนน้ความสนใจทีเ่นือ้หาทีเ่ลอืกมาอา่น	แตผู่ด้�าเนนิกจิกรรม
ต้องมองผู้ฟังเพื่อสังเกตปฏิกิริยาและควบคุมบรรยากาศ	

๖.	ควรสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ฟัง	เช่น	การคาดเดาเนื้อเรื่องจาก 
ชื่อเรื่อง	ภาพประกอบหรือปกของหนังสือ	และบอกให้รู้ว่าคาดเดาผิด 
หรือถูกและสนับสนุนให้พยายามใหม่

๗.	หลักการอ่านให้ฟังต้องมีการตั้งค�าถามเชิงวิเคราะห์วิจารณ์	 
ซึ่งเป็นการท้าทายให้ผู้ฟังเข้าถึงเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากกว่าข้อความที่ฟัง	 
สิ่งนี้จะน�าไปสู่การประยุกต์ใช้ที่จะเกิดประโยชน์จากการอ่าน
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• การอ่านให้ฟังโดยผู้ฟังมีส่วนร่วม
กิจกรรมนี้จะให้ผู้ร่วมกิจกรรมหลายคนร่วมกันอ่านออกเสียงจากหนังสือหรือข้อเขียนเดียวกัน	เริ่มต้นโดย 

ผู้ด�าเนินกิจกรรมสาธิตวิธีอ่าน	ต่อจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมอ่านซ้�าๆ	พร้อมกัน	จนกระทั่งอ่านได้คล่อง	เป็นธรรมชาติ	
และมีท่าทางที่ผ่อนคลาย	การอ่านเป็นกลุ่ม	มีหลายแบบให้เลือกใช้	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การอ่านสลับ 
การสลับกันอ่าน	โดยผู้ร่วมกิจกรรมอ่านเนื้อความจากข้อเขียนเดียวกันคนละตอนต่อกัน	หนังสือที่เขียนแบบ

สนทนามีความเหมาะสมกับการอ่านสลับ
การอ่านประสานเสียง
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนอ่านเนื้อความเดียวกันพร้อมกัน	เนื้อหาที่อ่าน	อาจเป็นบทร้อยกรองและบทพรรณนา 

จากหนังสือ
การอ่านสะท้อนเสียง
ผู้ด�าเนินกิจกรรมอ่านข้อความหรือย่อหน้าที่คัดเลือกมา	แล้วผู้ร่วมกิจกรรมอ่านเนื้อความเดียวกันพร้อมกัน 

เป็นเสียงสะท้อน	พยายามเลียนแบบอัตราความเร็วในการอ่าน	การแสดงท่าทาง	การใช้เสียงสูงเสียงต่�าของผู้ 
ด�าเนินกิจกรรม	ท�าเช่นนี้เป็นช่วงๆ	เรื่อยไปจนจบข้อความที่คัดเลือกมา

การอ่านสมทบ
ผู้ร่วมกิจกรรมหลายคนอ่านเนื้อความเดียวกัน	เริ่มโดยคนที่หนึ่งอ่านบรรทัดแรกหรือส่วนแรกของข้อความ	 

คนที่สองร่วมอ่านข้อความตอนที่สองด้วยกัน	ต่อมาคนที่สามร่วมอ่านในส่วนที่สาม	ด�าเนินไปเช่นนี้จนผู้จัด
กิจกรรมทุกคนร่วมกันอ่านเนื้อความเดียวกัน	กิจกรรมการอ่านสมทบครั้งใหม่จะเริ่มเมื่อมีผู้น�าอ่านข้อเขียน 
ตอนต่อไป

• เพ่ิมสีสันการอ่านด้วยบทกวี
ทกุคนคงเคยทอ่งบทอาขยานพรอ้มๆ	กนัในหอ้งเรยีนสมยัเดก็ๆ	ลองใชว้ธิเีดยีวกนันี้ 

มาใช้กับการอ่านบทกวี	โคลง	ฉันท์	กาพย์	กลอน	ให้มีลักษณะการอ่านประสานเสียง
แบบต่างๆ	จะช่วยเพิ่มสีสันและความเข้าใจได้มากขึ้น

การอา่นประสานเสยีงเปน็การอา่นแบบกลุม่	และเหมาะกบัการอา่นบทกว	ีเพราะ 
ผู้ร่วมอ่านประสานเสียงจะช่วยกันและกันในการเรียนรู้วิธีอ่านได้ดีกว่าการอ่านล�าพัง 
เพียงคนเดียว	พวกเขาจะเรียนรู้การท�าเสียงให้ประสานสอดคล้องกันกับผู้อื่น	เช่น	 
การหยุดตามจังหวะท�านอง	การใช้ระดับเสียงสูงต่�า	และการเน้นค�าหรือข้อความ
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ถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถทางดนตรีก็อาจใช้ดนตรีมาประกอบการอ่าน	เช่น	เล่นกีตาร์คอร์ดง่ายๆ
คลอไปพร้อมกับการอ่าน	หากไม่สะดวกที่จะเล่นดนตรีก็อาจเลือกเพลงบรรเลงจากเทปหรือซีดีมาเปิดคลอไป 
พร้อมกับการอ่านได้เช่นกัน

การเล่นดนตรีสดมีข้อดีคือ	สามารถแสดงควบคู่ไปกับการแสดงการอ่านบทกวีได้เป็นอย่างดี	ให้จังหวะและ 
อารมณ์ที่สดกว่า	ขณะที่การใช้เพลงส�าเร็จรูป	แม้จะท�าได้ง่ายกว่า	แต่ต้องอาศัยจังหวะ	คิวเปิด-ปิดเพลงที่แน่นอน	
แม่นย�า	และไม่สามารถพลิกแพลงให้เข้ากับผู้แสดงได้เหมือนดนตรีสด	

นักเล่านิทาน 

การเล่านิทานเป็นกิจกรรมเก่าแก่ของมนุษย์ซึ่งมีคุณค่าส�าหรับทุกกลุ่ม 
อายุ	แต่แตกต่างกันที่เนื้อหา	วิธีน�าเสนอ	และการน�าไปใช้ประโยชน์	การเล่า
นิทานที่ประสบผลส�าเร็จขึ้นอยู่กับการเลือกเรื่องที่เล่าและวิธีการเล่า	การเล่า
นิทานส�าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นในเวลา	๑	ชั่วโมง	ควรใช้เวลาเล่าเรื่องประมาณ	
๓๐	นาที	 เพื่อมีเวลาเหลือส�าหรับการส�ารวจหนังสือและเลือกหนังสืออ่าน	 
ในเวลา	๓๐	นาที	อาจเล่าเรื่องในแนวเดียวกันได้	๑-๒	เรื่อง	

• วิธีการเล่านิทานให้ชนะใจคนฟัง 
๑. การเลือกเร่ือง 
เรื่องที่สนุกจ�านวนมากอาจไม่เหมาะที่จะใช้ในการเล่านิทาน	 เรื่องที่เหมาะสมควรค�านึงถึงโครงเรื่องที่ 

ด�าเนินไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล	จากประเด็นหนึ่งไปสู่ประเด็นหนึ่ง	มีจุดคลี่คลายประเด็น	แล้วจบอย่างรวดเร็ว	 
ตัวละครน�าเสนออย่างแจ่มชัด	เข้าใจง่าย	และมีจ�านวนน้อย	ท�านองแต่งชัดเจนตั้งแต่ต้นเรื่อง	ไม่ว่าจะเป็นแนว 
ขบขัน	เศร้า	เป็นบทร้อยกรองหรือเชิงละคร	การพรรณนากระชับและชัดเจน	ส�านวนภาษาสอดคล้องเหมาะสม 
กับเรื่องและบุคลิกของผู้เล่า	และที่ส�าคัญที่สุดในการเลือกเรื่องเพื่อเล่า	คือ	เป็นเรื่องที่ผู้เล่าชอบ	นิทานที่เหมาะสม 
ในกิจกรรมเล่านิทานส�าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นคือ	นิทานพื้นบ้าน	ต�านาน	นิทานสุภาษิต	เป็นต้น

๒. การเตรียมตัวเพ่ือเล่านิทาน 
ผู้เล่าควรอ่านเรื่องที่จะเล่าซ้�าหลายครั้งให้จ�าเรื่องได้	อาจท�าโครงเรื่องย่อเพื่อบันทึกเหตุการณ์ในฉากต่างๆ	 

ที่ส�าคัญ	ฝึกการเล่านิทานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง	และฝึกความช�านาญ	ผู้เล่าต้องเข้าใจบทบาท	ทัศนคติ	เหตุผล 
ในการท�าสิ่งต่างๆ	และอารมณ์ของตัวละครในเรื่อง	เพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตามขณะฟังการเล่า	
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ในการเล่านิทานอาจมีการตัดทอน	เปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องบ้างด้วยเหตุผลของแต่ละกิจกรรม	แต่การเล่า 
นิทานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ	การเล่าเรื่องโดยมีความแตกต่างจากต้นฉบับเดิมน้อยที่สุด	และหากมี 
การเปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุผลที่ดีจริง	เพราะในบางกรณี	การแสดงลีลาและเติมมุขในการเล่านิทานมากท�าให้ 
เรื่องเสียหาย	เยิ่นเย้อ	และไม่สามารถสร้างความประทับใจที่ดีให้แก่ผู้ฟังได้

๓. การใช้เสียง 
ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้การเล่านิทานส�าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่นประสบความส�าเร็จเลยก็ว่าได้	 เสียงที่เล่า 

ตอ้งฟงัชดัเจน	ออกเสยีงถกูตอ้ง	และปรบัเปลีย่นน้�าเสยีงเมือ่แสดงอารมณต์ามเนือ้เรือ่งบา้ง	แตต่อ้งใหเ้ปน็ธรรมชาติ
ที่สุด	ในขณะเล่านิทาน	ผู้เล่าอาจนั่งรวมกลุ่มกับผู้ฟังหรือแยกออกมานอกกลุ่ม	แต่ต้องเล่าด้วยเสียงที่ดังพอ 
ให้ได้ยินทั้งกลุ่มโดยไม่ใช้ไมโครโฟน	เนื่องจากการใช้ไมโครโฟนอาจท�าให้เสียงผิดธรรมชาติได้	

๔. สถานท่ีจัดกิจกรรมเล่านิทาน 
สามารถจัดได้ทั้งในอาคาร	เช่น	ในบ้าน	ห้องสมุด	ห้องเรียน	และสถานที่อื่นในบรรยากาศที่เหมาะสม	เช่น	 

สวนสาธารณะ	ลานออกก�าลังกาย	บริเวณที่มีธรรมชาติร่มรื่น	ไม่มีเสียงภายนอกรบกวน	
๕. บรรยากาศในการเล่านิทาน
การสร้างบรรยากาศในการเล่านิทานควรเร้าความสนใจผู้ฟัง	เช่น	ผู้เล่าแต่งกายด้วยชุดพิเศษที่เข้ากับเรื่อง 

หรอืโอกาสทีเ่ลา่นทิาน	จะท�าใหก้จิกรรมนา่สนใจยิง่ขึน้	การจดักจิกรรมเลา่นทิานเพือ่สง่เสรมิการอา่นตอ้งจดัแสดง
หนังสือเรื่องที่เล่าประกอบในกิจกรรม	และจัดเตรียมหนังสือเหล่านั้นไว้ให้ยืมได้	

ละครสร้างนักอ่าน (Reader theater) 

ละครสร้างนักอ่าน	ได้กลายมาเป็นที่นิยมกันจริงๆ	ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	เพราะเป็นวิธีฝึกที่ท�าให้เกิดทักษะ 
ในการพูดและการอ่านคล่องขึ้นได้อย่างแท้จริง	 เป็นกิจกรรมที่สามารถเล่าเรื่องราวในรูปแบบที่เพลิดเพลิน 

ได้มากที่สุดวิธีหนึ่ง	
การแสดงละครเพื่อส่งเสริมการอ่านสามารถจัดได้หลาย 

รูปแบบที่เหมาะสมกับเยาวชนก่อนวัยรุ่น	 ได้แก่	การแสดง 
ละครสั้น	การแสดงละครที่เน้นบทบาทตัวละคร	การอ่านบท 
ละครหรือข้อเขียนเชิงการแสดง	เช่น	เรื่องสั้น	บทหรือตอนหนึ่ง
จากวรรณคดีหรือวรรณกรรมเด่น	และการน�าเสนอฉากหรือ
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เหตุการณ์จากวรรณกรรมซึ่งอาจจัดเป็นผลงานหลายเรื่องของผู้แต่ง 
คนเดียวหรือหลายคน	มีความเชื่อมโยงด้านใดด้านหนึ่ง	เช่น	เชื้อชาติ	 
ผู้แต่ง	รูปแบบการประพันธ์	และแนวคิด	เช่น	เรื่องความรัก	ครอบครัว
และโลก	เป็นต้น	

ลองมาดูตัวอย่างการแสดงละคร
การแสดงละครนักอ่านเริ่มด้วยการจัดให้ผู้ร่วมกิจกรรมยืนหรือ

นั่งเป็นแถวหน้าห้องเรียน	อ่านออกเสียงบทของตนเองซึ่งอาจประยุกต์
จากหนังสืออ่านนอกเวลา	หรือหนังสือที่ช่วยกันคัดสรร	การแสดงตาม
บทเหล่านั้นท�าโดยไม่มีอุปกรณ์การแสดง	ไม่มีฉาก	หรือการก�ากับเวที	
เพราะเป็นเพียงการออกเสียงบทละคร

การแสดงละครของนักอ่านที่ใช้เวลาวันละ	๑๐	นาที	เป็นเวลา	๑๐	
สัปดาห์	อาจมีก�าหนดดังนี้

วันจันทร์	เมื่อใช้การอ่านกับผู้เริ่มหัดอ่าน	หรือยังอ่านไม่คล่อง	
สิ่งส�าคัญที่สุดคือ	ในช่วงแรกอาจเลือกเนื้อเรื่องที่มีลักษณะสามารถคาดเดาเรื่องได้	และมีค�าหรือวลีพิเศษที่
ซ้�าๆ	กันตลอดทั้งเรื่อง	อ่านเรื่องจากหนังสือที่จะน�าไปเป็นบทละครให้ฟัง	สอนการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง	 
จัดท�ารายการค�าศัพท์จากบทละคร	เขียนค�าลงบนกระดานหรือกระดาษแผ่นใหญ่ๆ	ต้องอ้างถึงรายการค�าศัพท์ 
เหลา่นีต้ลอดการท�ากจิกรรม	โดยเนน้ทีก่ารออกเสยีงและความหมายของค�า	ท�าส�าเนาเนือ้หาของเรือ่งทีจ่ะอา่นแจก
เด็กทุกคน	กระตุ้นให้นึกถึงภาพที่มาจากเนื้อหาของเรื่อง	ต่อจากนั้นเด็กๆ	จะจัดเตรียมบทของแต่ละคนเพื่ออ่าน 
ตามล�าพัง

วันอังคารและวันพุธ	เด็กๆ	พบปะกันเป็นกลุ่มการแสดงเล็กๆ	และอ่านบทหลายครั้ง	โดยสลับเปลี่ยน
บทกันตลอดในช่วงฝึกซ้อม	ในวันพุธช่วงสุดท้าย	เด็กๆ	จึงเลือกบท

วันพฤหัสบดี เด็กๆ	แต่ละคนฝึกอ่านบทกับกลุ่มของตนเอง
วันศุกร์	เด็กทุกคนแสดงบทของตนต่อหน้าผู้ชม	
กิจกรรมน้ีจะท�าให้มีเหตุผลในการอ่าน	และให้ความสนใจในการอ่านมากขึ้นเพราะต้องอ่านบทละครซ้�า 

หลายครั้ง	การแสดงแต่ละครั้งจะเพิ่มพูนประสบการณ์	ได้เพ่ิมมิตรภาพโดยการช่วยเหลือผู้อ่ืนในการเตรียมบท 
เพื่อการแสดงอีกด้วย	นอกจากนี้ยังท�าให้เด็กๆ	มีอัตราการอ่านสูงขึ้นมากหลังจากร่วมกิจกรรมการแสดงละคร 
นักอ่าน	
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บันทึกอ่านสร้างสุข 

การเขียนบันทึกเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการสรุปสาระส�าคัญของหนังสือที่อ่าน	ช่วยฝึกฝนทักษะการท�าความ 
เข้าใจเรื่องราว	โดยให้เด็กๆ	เลือกอ่านหนังสือที่ชอบ	จากนั้นจดบันทึกสรุปเนื้อหาของเรื่องที่อ่านเป็นข้อความสั้นๆ	
อาจหยบิยกเนือ้ความจากบางชว่งบางตอนทีป่ระทบัใจมาใสไ่ว	้เขยีนถงึความรู	้ความรูส้กึทีไ่ดจ้ากหนงัสอืเลม่นี	้และ 
วาดภาพจินตนาการจากเรื่องราวที่อ่าน	บันทึกอ่านสร้างสุขอาจให้เด็กสร้างสรรค์ขึ้นเองอย่างอิสระ	เป็นสมุดท�ามือ
ที่เต็มไปด้วยการผจญภัยในโลกการอ่าน	

กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียนเพื่อต่อยอดจากการอ่าน

• บัตรบันทึกชวนน้องอ่านหนังสือ 
กิจกรรมที่เด็กๆ	เขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นสนใจ	กิจกรรมนี้เมื่อเด็กๆ	อ่านหนังสือ

เล่มใดจบ	จะบันทึกความเห็น	ความประทับใจเรื่องราวที่ได้อ่านลงในบัตรบันทึกข้อมูลที่ท�าขึ้นเอง	ติดซองบัตร 
ที่ด้านในของปกหลังหนังสือ	เขียนชื่อหนังสือบนบัตร	แล้วสอดบัตรลงในซองบัตร	เมื่อมีความคิดเห็นจ�านวนมาก	
น�าบัตรบันทึกความเห็นบรรจุในกล่อง	จัดเรียงตามล�าดับอักษรชื่อหนังสือ	ส�าหรับใช้เป็นแนวทางการอ่านแก่ 
รุ่นอื่นๆ	ต่อไป

• หนังสือยอดนิยม
เลือกหนังสือยอดนิยม	แล้วเขียนเรียงความเกี่ยวกับหนังสือเล่มโปรด	โดยสรุปเนื้อหาและอธิบายคุณค่า 

เพือ่แนะน�าผูอ้ืน่อา่น	น�าไปจดันทิรรศการบนกระดานขา่ว	บอรด์ชัน้เรยีน	พมิพเ์ผยแพรใ่นจดหมายขา่วของโรงเรยีน	
หรือรวบรวมข้อเขียนสร้างสรรค์เป็นหนังสือท�ามือคู่มือชวนอ่าน



นักสืบนักอ่าน

กิจกรรมนี้มีผลในการส่งเสริมความรู้และกระตุ้นความสนใจอ่าน
วรรณคดีหรือวรรณกรรม	เตือนความจ�าถึงวรรคทองในหนังสือที่อ่าน	
วิธีด�าเนินการก็ง่ายนิดเดียว	เพียงใช้บัตรขนาดเล็ก	บันทึกข้อความ 
ทีน่า่จดจ�า	หรอืวรรคทองในหนงัสอืทีเ่ดก็ๆ	อา่น	จากนัน้แบง่เดก็ๆ	เปน็	 
๒	กลุ่ม	อ่านข้อความในบัตรที่บันทึกวรรคทองจากหนังสือทีละกลุ่ม	
และให้แต่ละกลุ่มผลัดกันบอกชื่อหนังสือที่มีข้อความนั้น	การตัดสิน	
ผู้ที่บอกชื่อเรื่องถูกได้	๑	คะแนน	หากบอกชื่อผู้แต่งได้ด้วยจะได้เพิ่ม 
อีก	๑	คะแนน	กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ	

พาเหรดหนังสือ 

กิจกรรมนี้ช่วยแนะน�าหนังสือเรื่องโปรดที่เด็กๆ	อ่าน	โดยให้เด็กๆ	
เป็นผู้น�าเสนอข้อมูลหนังสือ	ท�าโปสเตอร์กระดาษแข็งคนละ	๒	แผ่น	
กระดาษด้านหน้าเขียนชื่อหนังสือเรื่องโปรด	วาดภาพปกจ�าลองหรือ
ภาพฉากส�าคญัในเรือ่งใหส้วยงามตามแตเ่ดก็ๆ	จะสรา้งสรรค	์กระดาษ
ด้านหลังเขียนบทสรุปเกี่ยวกับหนังสือสั้นๆ	เอาเชือกหรือริบบิ้นร้อย 
ป้ายทั้ง	๒	ติดกัน	แขวนบนตัวนักเรียน	จัดให้มีการเดินพาเหรดตาม
ระเบียงทางเดินในโรงเรียน	เด็กๆ	อาจสร้างสรรค์ชุดแต่งกายง่ายๆ	
คล้ายตัวละครเด่นจากหนังสือมาสวมใส่เพิ่มสีสันให้กับขบวนพาเหรด	
กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กๆ	กลุ่มอื่นๆ	ได้รู้จักหนังสือเรื่องโปรดของผู้อื่น	 
เป็นการช่วยกระตุ้นความสนใจอ่านได้	

แนวทางสร้างสรรค์โครงการและจัดกิจกรรมชวนอ่าน
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คาราโอเกะชวนอ่าน

กิจกรรมนี้นอกจากช่วยสร้างความมั่นใจในการอ่านแล้ว	 
ยังช่วยเด็กๆ	ฝึกอ่านออกเสียงให้คล่องและชัดเจน	โดยน�า 
เนื้อเพลงที่เด็กๆ	ชื่นชอบ	ไปจัดท�าป้ายฝึกสะกดทีละค�าจนเป็น
ประโยค	จากนัน้จงึใหอ้า่นเนือ้เพลงคาราโอเกะทีเ่ปน็ภาพนิง่กอ่น	
จนกว่าออกเสียงได้ถูกต้อง	แล้วค่อยให้ร้องประกอบเป็นเพลง	 
แม้ท�าเช่นนี้ซ้�าหลายๆ	ครั้ง	เด็กๆ	ก็จะไม่รู้สึกเบื่อ

แฟช่ันนักอ่าน 

ประมวลรายชื่อหนังสือเรื่องโปรดของเด็กๆ	คัดเลือกเรื่องที่มีตัวละครเหมาะสม
เพื่อจัดท�าเสื้อยืดพิมพ์ลายรูปตัวละครจากหนังสือเรื่องโปรดที่เด็กๆ	เป็นผู้ออกแบบ
และระบายสี	จัดท�าเป็นต้นแบบพิมพ์ลายลงเสื้อยืด	จัดงานแสดงแฟชั่นเสื้อยืดที่ 
เด็กๆ	วาดโดยให้พวกเขาเป็นผู้แสดงแบบเอง	เมื่อผู้แสดงแบบเสื้อที่มีตัวละครจาก 
หนังสือเดินออกมา	ผู้ร่วมกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งจะอ่านข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ 
เล่มนั้นๆ	กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมทักษะการออกแบบ	ศิลปะ	จินตนาการ	และการ 
แสดงออก	

แฟนพันธ์ุแท้รักการอ่าน

เป็นกิจกรรมให้แสดงความสามารถจากการอ่าน	โดยจดจ�าสิ่งที่
อ่านทั้งในด้านรูปเล่ม	เนื้อหา	และเรื่องเกี่ยวกับหนังสือ	ผู้แต่ง	และ 
เรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เริ่มต้นจาก	จัดเตรียมชุดค�าถามเกี่ยวกับหนังสือ	
ผู้แต่ง	ส�านักพิมพ์	และเรื่องที่เกี่ยวข้อง	พร้อมค�าตอบเป็นชุด	ในการ
ตอบปัญหา	เริ่มจากค�าถามง่ายไปหายากตามล�าดับ	จัดการแข่งขัน
หลายรอบโดยจัดกลุ่มตามล�าดับชั้นเรียน	
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นานานิทรรศการหนังสือ 

ก�าหนดประเด็นนิทรรศการให้สอดคล้องกับความ
สนใจของเดก็ๆ	เชน่	นทิรรศการตะลยุโลกลา้นปกีบัหนงัสอื 
โดโนเสาร์		นิทรรศการเจ้าหญิงในดวงใจจากเทพนิยาย	

ตัวอย่างเช่น	การจัดนิทรรศการขนมไทยในวรรณคดี	 
มีการสาธิตการท�าเมนูขนมไทยในวรรณคดีแบบง่ายๆ	
โดยให้เด็กๆ	ได้ลองท�า	พร้อมจัดแสดงหนังสือวรรณคดี 
ที่เกี่ยวข้อง	สร้างสรรค์ป้ายข้อมูลให้ความรู้จากหนังสือ	 
โดยให้เด็กๆ	มีส่วนร่วม	มีการจัดท�าคลังค�าศัพท์จากชื่อ 
ขนมไทยและเสริมกิจกรรมศิลปะ	วาดภาพ	พับกระดาษ	 
ปั้นแป้งเป็นขนมไทยนานาชนิด	

คอนเสิร์ตเล่มท่ีรัก เพลงท่ีชอบ 

คัดเลือกหนังสือเล่มที่เด็กๆ	สนใจ	มา	๕	เล่ม	และ 
ช่วยกันคิดบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหนังสือเล่มที่
เลือกมา	จากนั้นจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเล็กๆ	บรรเลงดนตรี	 
ร้องเพลง	ตามที่สมาชิกช่วยกันคัดเลือก	แต่ละบทเพลง	 
มนีกัอา่นบรรยายแนะน�าความหมายของเนือ้หาจากหนงัสอื
และบทเพลง	
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อักษรซ่อนค�า

เตรียมกระดาษขนาด	A4	ที่ท�าตารางว่างๆ	ไว้ด้านหนึ่ง	
จากนั้นเติมชื่อหนังสือ	 เรียงรายไปตามแนวดิ่งและแนวนอน 
คละกันไป	คล้ายๆ	กับเกมการหาค�าปริศนาที่ซ่อนอยู่ในตาราง 
อาจท�าเป็นชุดๆ	เช่น	อักษรซ่อนค�า	รายชื่อ	๑๐๐	หนังสือดี	 
ชุด	ประเทศในอาเซียน		

การเล่นจะให้ผู้ เล่นหารายชื่อหนังสือที่ก�าหนดให้จาก 
ในตารางที่มีตัวหนังสือมากมายจนดูลายตา	ใครหาครบก่อน	 
คนนั้นชนะ	ได้รางวัลเป็นหนังสือน่าอ่านไป	อักษรซ่อนค�าเป็น 
กิจกรรมเล็กๆ	แต่เพลิดเพลิน	

นิทานเล่มเล็กพาเพลิน

ให้เด็กๆ	ช่วยกันเลือกค�า	ประโยค	หรือประเด็นที่
น่าสนใจ	มาแต่งเป็นนิทานเรื่องใหม่ขึ้น	โดยผลัดกันแต่ง
นิทานตามจินตนาการต่อเนื่องกันไปคนละหน้า	พร้อม
วาดภาพประกอบตามถนัดจนจบเรื่อง	จากนั้นน�ามาอ่าน 
ออกเสียงด้วยกัน



เร่ืองบันดาลใจ
จากคนเล็กๆ

บนโลกการอ่าน
ท่ีมีหัวใจเดียวกัน

๒๐
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กาล ครั้งหนึ่ง	ยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่	มีหนอน
น้อยตัวหนึ่ง	ถือก�าเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น	พ่อและแม่ 
ของหนอนนอ้ยตวันี	้ตัง้ชือ่ใหเ้ธอวา่โยชมิ	ิโฮรอิจุ	ิหนอนโย	 
มีนิสัยรักการอ่านมาตั้งแต่ยังไม่ลืมตา	อาจเป็นเพราะ
ตอนเด็กๆ	หนอนปู่	หนอนย่า	หนอนตา	หนอนยาย	มัก
จะอ่านหนังสือให้หนอนโยฟังแทบทุกวัน	หนอนโยกับ
หนังสือจึงเป็นของคู่กันมาตั้งแต่นั้น

เมื่อหนอนโยเติบใหญ่	ร่�าเรียนจนจบมหาวิทยาลัย	
หนอนโยกส็อบชงิทนุจนไดไ้ปเปน็นกัเรยีนแลกเปลีย่นใน
หลายประเทศ	รวมถงึประเทศไทย	ประสบการณก์ารเดนิ
ทางท่องโลกในครั้งนั้น	ท�าให้หนอนโยเห็นว่า	บนโลกใบ
นี้	ยังมีหนอนด้อยโอกาส	หนอนพิการ	หนอนยากจน	ที่
ไมเ่คยไดร้บัโอกาสทางการศกึษาอกีมาก	ไมม่แีมก้ระทัง่
หนังสือจะอ่านสักเล่ม

ตั้งแต่นั้นมา	หนอนโยก็ตั้งปณิธานว่า	เธอจะต้อง 
ท�าอะไรสักอย่าง	ให้หนอนทั้งโลกมีหนังสืออ่านให้ได้

หนอนน้อย
ผู้มองโลก
ด้วยหัวใจ

๑

มากที่สุด	เพราะหนอนโยเชื่อว่า	หนังสือคือปาฏิหาริย์ 
ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

จนเมื่อปี	พ.ศ. ๒๕๕๓	หนอนโยตัดสินใจทิ้งงาน
ที่มั่นคงที่ญี่ปุ่น	 เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง	
พร้อมกับก่อตั้งโครงการ	คาราวานหนอนหนังสือ	ขึ้น	 
โดยมศีนูยบ์ญัชาการอยูท่ี	่อ.พรา้ว	จ. เชยีงใหม	่หนอนโย 
คิดว่า	ถ้าคนเดินทางไปหาห้องสมุดไม่ได้	ท�าไมเรา 
ไม่เอาห้องสมุดไปหาพวกเขาซะเลยล่ะ	

คาราวานหนอนหนังสือของหนอนโย	จะตระเวน
เอาหนังสือไปมอบยังสถานที่ต่างๆ	สถานรับเลี้ยงเด็ก
ก�าพร้า	ศูนย์อพยพผู้ลี้ภัย	บ้านพักผู้พิการ	ผู้ไม่สามารถ
เดินทางมาห้องสมุดได้	หรือแม้แต่โรงเรียนห่างไกล 
ที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งห้องสมุด	หนอนโยพร้อมคาราวาน	 
ต้องบุกตะลุย	ขึ้นเขา	ลงห้วย	บุกป่า	ฝ่าดง	ดอยจะ
สูงเสียดฟ้าแค่ไหน	ล�าบากแค่ไหน	ก็ต้องเอาหนังสือ 
ไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นให้ได้	จากหนังสือไม่
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กี่สิบเล่มในช่วงแรกๆ	คาราวานหนอนหนังสือของโย	 
ค่อยๆ	เติบโตขึ้น	จนกลายเป็นหนังสือกว่าพันเล่ม	และ 
จะมากขึ้นเรื่อยๆ

จนปัจจุบัน	คาราวานหนอนหนังสือของโย	ก็เดิน
ทางมากว่า	๕	ปีแล้ว	และหนอนโยก็ยังมุ่งมั่นท�าต่อไป	
ดว้ยความหวงัทีว่า่	วนัหนึง่	หนอนชาวไทยจะไดม้โีอกาส
อ่านหนังสือเยอะๆ	เหมือนที่ตัวเธอเองเคยได้รับ

“ถ้�เกิดมีเด็กคนไหนที่ไม่สนใจก�รอ่�นหนังสือ 
ย�กเหลือเกินที่จะเข้�ห�หนังสือได้ หนังสือทั่วไปไม่
ส�ม�รถเดินม�ห�น้องๆ ได้ โยก็เลยคิดว่� อย�กจะทำ�
โครงก�รทีเ่ร�เปน็ข�ของหนงัสอืแทน กเ็ลยคดิและลงมอื
ทำ�ค�ร�ว�นหนอนหนังสือ โยเองเป็นหนอนหนังสือ 
อยู่แล้วใช่มั้ยคะ เร�ก็ต้องห�หนอนตัวอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

หนูสงสัยว่�ทำ�ไมคนไทยถึงไม่ชอบอ่�นหนังสือ  
ช่�งน่�เสียด�ย เพร�ะว่�มันสนุกม�ก 

โยเชื่อว่�ก�รอ่�นหนังสือจะช่วยพัฒน�จินตน�ก�ร
และคว�มคิดสร้�งสรรค์ได้ คนพิก�รหรือไม่พิก�ร 
ฐ�นะดีหรือไม่ดีก็ส�ม�รถอ่�นหนังสือได้อย่�งเสมอ
ภ�คกัน อย�กให้เด็กไทยอ่�นหนังสือม�กขึ้น อย�กให้ 
มองหนงัสอืเปน็สิง่ทีส่นกุสน�น เมือ่เวล�ทีพ่วกเข�โตขึน้ 
หนังสือจะช่วยทั้งด้�นก�รเรียนและชีวิตประจำ�วันได้” 

ในความมืดมิด	เพราะดวงตาบอดสนิททั้งสองข้าง	
แต่โยหนอนน้อยรักการอ่าน	ก�าลังใช้หัวใจอันสุกสว่าง
ของเธอ	บอกให้โลกรู้ว่า	ความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่
ที่ว่า	เรามีมากเท่าไหร	่แต่อยู่ที่ว่า	เราพร้อมจะแบ่งปัน 
ให้ผู้อื่น	ได้มากเท่าไหร่	ต่างหาก
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นีล่ะ่คอืมมุมองของพีป่อ๊ป	สพุจน	์องคว์รรณด	ี	หนึง่ใน 
ทีมระบัดใบ	กลุ่มคนเล็กๆ	ที่ทุ่มเททุกวินาทีเพื่อให้เด็ก
ในจังหวัดระนองเข้าถึงหนังสือดีมากที่สุด

กว่า	๑๐	ปี	ที่ท�างานพัฒนาด้านเด็ก	กลุ่มระบัดใบ 
พบว่า	หนังสือคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเด็กๆ	แต่ในต่าง
จังหวัดหนังสือดีมีคุณภาพหายากมาก	แม้แต่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก็แทบไม่มีนิทานคุณภาพดีส�าหรับเด็ก	 
มแีตห่นงัสอืทีเ่ตม็ไปดว้ยตวัอกัษรมากมาย	กลุม่ระบดัใบ 
จึงหาหนทางน�าหนังสือดีไปถึงมือเด็กๆ	ให้ได้

“เร�พย�ย�มเปลี่ยนคว�มคิดที่ว่� หนังสือดี ห�ก
ว�งไว้เด็กจะฉีกข�ด ดังนั้นไม่ควรจะว�งไว้ใกล้เด็ก 
คุณครูเองก็ไม่เคยเห็นหนังสือคุณภ�พ ไม่รู้ว่�หนังสือ
สร้�งประโยชน์อย่�งไร”

กลุม่ระบดัใบท�ากลอ่งหนงัสอืหมนุเวยีน	๑๐๐	กลอ่ง	 
ใน	๕๐	พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดระนอง	
หนงัสอืเหลา่นีเ้หมอืนเปดิโลกใบใหมใ่หก้บัครแูละเดก็ๆ	
เมื่อทุกคนเห็นหนังสือดีจ�านวนมาก	ทยอยเดินทาง 
ผลัดเปลี่ยนมาให้อ่าน	ครูก็เกิดความสนใจที่จะอ่าน
หนงัสอืใหเ้ดก็ฟงัมากขึน้	หากไมไ่ดอ้า่น	เดก็ๆ	จะถามวา่ 
ท�าไมไม่อ่านหนังสือให้ฟัง

เพียงแค่เปิดอ่าน	โลกก็เปลี่ยน	ตั้งแต่นั้นมาหนังสือ 
กก็ลายเปน็เครือ่งมอืการเรยีนการสอนของคร	ูกลอ่มเกลา 
หัวใจของเด็กๆ	ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น	 
ไม่ว่าจะปัญหารูปแบบไหน	เด็กเกเร	ชอบแกล้งเพื่อน	 
ลกัเลก็ขโมยนอ้ย	งอแง	ชอบใชป้ากกดั	โลกของการอา่น 
ก็พร้อมรับมือ	

“เด็ก คนไหนมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย เร�ไม่
จำ�เป็นต้องตร�หน้�เด็กว�่เป็นขี้ขโมย แต่เร�ใช้หนังสือ
ค่อยๆ บอกเข� เล่�เรื่องร�วให้เด็กฟัง ก็จะซึมซับรู้ว่� 
สิ่งนั้นไม่ดีอย่�งไร จะเกิดผลอะไรต�มม�บ้�ง”

เร่ืองเล่า
จากหีบสมบัติ

ของเด็กๆ ๒
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ส�าหรับพ่อแม่ส่วนใหญ่	ที่แต่ก่อนไม่รู้จะเล่นอะไร 
กับลูก	ก็มักจะปล่อยให้ดูโทรทัศน์		แต่ตอนนี้ตัวหนังสือ
ก็เข้ามาแทนที่	ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ให้แนบแน่น	อย่างคุณแม่จ๊ะสาว	ฝ้าลี่ห๊ะ	ผดุงชาติ	 
ที่แต่เดิมไม่เคยหยิบหนังสืออ่าน	วันนี้เปิดบ้านตัวเอง 
เป็นห้องสมุด	๒๔	ชั่วโมง	แห่งแรกในจังหวัดระนอง

“จ�กเดมิเหน็หนงัสอืแลว้รูส้กึเฉยๆ แตป่จัจบุนัเหน็ 
หนังสือก็รักหนังสือ เพร�ะทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง 
ในตวัเร� นอ้งไดล๋กูของจะ๊ส�ว กข็ยบัขึน้ม�เปน็แกนนำ� 
ส่งเสริมก�รอ่�น เร�มองว่�ก�รอ่�นหนังสือไม่จำ�เป็น 
ต้องอ่�นอย่�งเดียว แต่เร�ใช้หนังสือเป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยให้คนในครอบครัวทำ�กิจกรรมร่วมกัน ดูแลซึ่ง
กันและกัน ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำ�คัญกว�่ แค่เวล� ๑๐ น�ที 
ครอบครัวได้อ่�นหนังสือให้ลูกฟัง ครอบครัวก็อบอุ่น  
ลูกรู้สึกว่�พ่อแม่รัก”

กลุ่มระบัดใบพยายามผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็จดัหอ้งสมดุเดก็ปฐมวยัและครอบครวั	และมหีนงัสอืด ี
ส�าหรับเด็กจ�านวน	๑๐๐	เล่มขึ้นไป	เพื่อให้คุณครู	เด็ก 

นักเรียน	รวมถึงผู้ปกครองสามารถยืมหนังสือกลับไป
อ่านที่บ้านได้

“เวล�ที่ผมหยิบหนังสือจ�กในกล่อง นำ�ม�เล่�ให้
เด็กๆ ฟัง เข�ไม่ได้ติดใจคนเล่�นะ เข�ติดใจเนื้อห� 
ในเล่ม เมื่อเร�อ่�นจบ เด็กๆ จะเดินม�หยิบหนังสือ
จับขึ้นม�เล่� พูดจ�ทำ�ท่�ท�ง เข�สนุกกับหนังสือม�ก  
สำ�หรบัเดก็ๆ กลอ่งหนงัสอืคอืหบีสมบตัทิีไ่มใ่ชท่รพัยส์นิ
เงินทอง แต่คือคว�มรอบรู้ที่ทำ�ให้เด็กๆ เติบโตขึ้น รู้จัก
ตัวเอง รู้จักสังคม ปรับตัวได้ ไม่ใช่แค่เรื่องก�รอ่�นแต่
เปิดมุมมอง ก�รเรียนรู้สิ่งต่�งๆ ที่ไม่ต้องรอจนกระทั่ง
เป็นผู้ใหญ่ หล�ยคนต�มห�สมบัติสุดขอบฟ้� ไม่ต้อง
ไปไหนไกลเลย กล่องหนังสือนี่ล่ะ ที่บรรจุสมบัติไว้ 
ม�กม�ย”

ถา้จะบอกวา่เดก็ระนองร่�ารวย	คงไมผ่ดิความจรงินกั	 
แถมพวกเขายงัใจกวา้งเปน็มหาสมทุร	เพราะแบง่สมบตัิ
กันชื่นชม	เป็นสมบัติที่ไม่ว่าใครก็ขโมยไปจากพวกเขา 
ไปไม่ได้	 เพราะความรู้จากโลกของการอ่านจะคงอยู่ 
ภายในเด็กๆ	ตลอดไป
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พอถึงกลางคืน	แม่เฒ่าได้ยินลูกสาวร้องว่า	“แม่จ๋� 
งูเลื้อยม�ที่ข�หนูแล้ว”	ตกดึก	เธอร้องอีกว่า	“แม่จ๋� 
งูเลื้อยม�ถึงเอวหนูแล้ว”	พอใกล้รุ่ง	เธอก็ส่งเสียงขึ้นว่า	
“แม่จ๋� งูเลื้อยม�ถึงคอหนูแล้ว”	หลังจากนั้นก็เงียบไป	

แม่เฒ่าลนลานผลักประตูเข้าไปก็เห็นลูกสาว	 
นอนหลับอยู่บนกองเงินกองทอง	นางจึงทราบว่าที่แท้
แล้วงูคือเทวดาแปลงกายมา	

ยังมีแม่เฒ่าฐานะดีแต่โลภมากกับลูกสาว	๒	คน	
ได้ยินว่าแม่เฒ่าคนซื่อมั่งคั่งร่�ารวยเพราะยกลูกสาว 
ให้งู	นางจึงจัดแจงตบแต่งลูกสาวกับงูใหญ่ตัวหนึ่ง	
ลูกสาวหวาดกลัวมาก	แต่ก็ยอมตามใจแม่	

พอถึงกลางคืน	ลูกสาวแม่เฒ่าคนโลภก็ร้องขึ้น	 
“แม่จ๋� งูเลื้อยม�ถึงข�หนูแล้ว”	ตกดึก	เธอก็ร้องอีก
ว่า	“แม่จ๋� งูเลื้อยม�ถึงเอวหนูแล้ว”	พอใกล้รุ่ง	เธอก็ส่ง
เสียงขึ้นว่า	“แม่จ๋� งูเลื้อยม�ถึงคอหนูแล้ว”

พอฟ้าสาง	แม่เฒ่าเปิดประตูห้องเข้าไป	นางไม่พบ
ทั้งงูใหญ่และเงินทอง	นอกจากลูกสาวที่นอนตายอยู่ 
เพราะถูกงูกัด	นางร่�าไห้เสียใจที่ความโลภของตน 
เป็นเหตุให้ลูกสาวถึงแก่ชีวิต

นาน มาแล้ว...	มีแม่เฒ่าคนซื่อและลูกสาว
ซึ่งยากจนมาก	วันหนึ่งทั้งคู่ไปเก็บผลไม้	หวังจะน�ามา
ขาย	แต่ต้นไม้สูงมาก	สองแม่ลูกปีนไม่ไหว	แม่เฒ่าจึง
ประกาศว่า	หากใครเก็บผลไม้หมดต้นจะยกลูกสาวให้	 
หนุ่มๆ	ในหมู่บ้านต่างพากันมา	แต่ก็ไม่มีใครสามารถ
เก็บผลไม้จากกิ่งที่อยู่สูงๆ	ได้	

งูใหญ่ตัวหนึ่งทราบเรื่องเข้า	ก็เลื้อยปราดขึ้นไป
บนต้นไม้นั้นอย่างรวดเร็ว	และเก็บผลไม้ทุกผลลงมา 
จนหมดเกลี้ยง	แม่เฒ่าเกิดความกลัว	จึงสั่งสุนัขแถวนั้น
ว่า	“ถ้�งูม�ถ�มห�บ้�นข้� เจ้�จงบอกว่� ไม่รู้จักนะ” 
นางยังก�าชับแม่ไก่ที่คุ้ยเขี่ยหาอาหารอยู่ในลานบ้านว่า	
“ถ้�งูม�ถ�มห�บ้�นข้� จงชี้ไปท�งโน้นนะ” 

ระหว่างทางไปบ้านของแม่เฒ่า	งูพบหมาเข้าก็
ถามทาง	หมาตอบว่า	“อยู่ท�งโน้น”	พบไก่ก็ถามไก่อีก	
ไก่พาซื่อตอบว่า	“อยู่ที่นี่แหละ”	 เมื่องูใหญ่เลื้อยขึ้น
ไปบนบ้านก็ถามแม่เฒ่าว่า	 “เจ้�บอกจะยกลูกส�ว
ให้คนที่เก็บผลไม้หมดต้นใช่หรือไม่” แม่เฒ่าไม่กล้า
โกหก	ตอบ	 “ใช่”	 งูใหญ่จึงเลื้อยเข้าไปในห้องของ
ลูกสาว	

นิทานจากภูเขา 
เร่ืองเล่า
เช่ือมหัวใจ

๓
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 “แม่เฒ่าคนซื่อ กับ งูเทวดา”	นิทานจากเรื่องเล่า
เผ่าลาหู่หรือมูเซอ	ที่สะท้อนถึงความเชื่อในคุณค่า 
ของความซื่อสัตย์และความพินาศจากความโลภ	เป็น
หนึ่งในนิทานจากภูเขา	เรื่องเล่าเชื่อมหัวใจ	โดยมูลนิธิ
สื่อชาวบ้าน	หรือที่เรียกกันว่า	 “กลุ่มมะขามป้อม”	 
ได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนอาสาสมัครรักการอ่านชาติพันธุ์	
สวมบทบาทเป็นทูตวัฒนธรรม	ฟังเรื่องเล่าในต�านาน 
จากผู้เฒ่าผู้แก่ในชนเผ่าแล้วจดบันทึก	จากนั้นน�ามา
เรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่แสนสนุกและน่าประทับใจ	
สะท้อนถึงแก่นชาติพันธุ์ตนเอง	อีกทั้งบรรจงสร้างสรรค์
ภาพประกอบตามจนิตนาการอยา่งไมจ่�ากดัรปูแบบ	เชน่	
เทคนิคภาพพิมพ์โดยการแกะสลักไม้	การประดิษฐ์หุ่น
จากสิ่งของรอบตัว	เช่น	ข้าวของเครื่องใช้	พืชพรรณ
ธรรมชาติ	จนเป็นหนังสือนิทานท�ามือที่ถักทอขึ้นมา 
จากความอ่อนโยนและเข้าใจเพื่อนมนุษย์

เบื้องหลังกว่าจะมาเป็นหนังสือชุดนิทานจากภูเขา	 
กลุ่มมะขามป้อมเชียงดาวแทบน้�าตาริน	เพราะในโลก
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงดาว	หนังสือเป็นเรื่องของ
ชนชัน้สงู	การจบัดนิสอ	หยบิกระดาษมาเขยีน	มาวาดภาพ	 
เป็นเรื่องของคนมีการศึกษา	ไม่ใช่ของพวกเขา	ไม่มี
สิ่งใดที่เชื่อมโยงกับพวกเขาได้เลย	ดังนั้นเรื่องการท�า 
หนังสือยิ่งดูห่างไกลความเป็นจริงเสียเหลือเกิน	

“อำ�เภอเชียงด�ว เป็นอำ�เภอที่มีคว�มหล�กหล�ย
ท�งวัฒนธรรมม�ก แล้วเร�ก็คิดว่�มันงดง�ม แต่ว่�
บ�งครั้งคว�มต่�งภ�ษ� คว�มต่�งวัฒนธรรมมันนำ�ไป
สู่คว�มไม่เข้�ใจกัน และบ�งครั้งกล�ยเป็นอคติที่นำ�ไป
สู่ก�รเลือกปฏิบัติ แล้วเร�ก็รู้สึกว่�อคติเหล่�นี้ห�ยได้ 

ห�ยไปเลยจ�กก�รรู้จักกัน แล้วเร�ก็รู้สึกว่�เร�เลือกใช้
เครื่องมือหนังสือนิท�นจ�กภูเข� เชื่อมหัวใจทุกคนให้ 
รู้จักกัน

 ปู่ ย่� ต� ย�ยเล่�เรื่องต่�งๆ ให้เด็กฟัง ถึงขน�ด 
จุดเทียนเล่�เรื่องกันเลยนะ ทั้งที่ตนเองก็ยังไม่เข้�ใจ 
ว่�จะเอ�ไปทำ�อะไร จะทำ�ออกม�ได้อย่�งไร แต่เมื่อ 
มันสำ�เร็จขึ้นม�จริงๆ ก็ม�อ่�นกันทั้งหมู่บ้�น เรียกว่� 
รุมกันอ่�น อ่�นให้กันฟัง เต็มไปด้วยเสียงหัวเร�ะ  
รอยยิ้ม มันอบอุ่นซะเหลือเกิน แน่นอนว่�สิ่งที่เกิดขึ้น
มันไม่ถึงขน�ดเปลี่ยนโลกใบนี้ แต่มันเปลี่ยนแปลง
ตัวตนข้�งในของทุกคนที่นี่ เปลี่ยนวิธีคิด วิธีมองโลก
เร�เท่�เทียมกัน โลกของก�รอ่�น ตัวหนังสือเป็นของ 
ทุกคน ไม่มีแบ่งแยก ไม่มีหนังสือของฉันสวยกว่� 
ของเธอ ล�ยมือเธอสวยกว�่ฉัน ทั้งหมดนี้ ถ�้ใช้คำ�พูด
สวยๆ ก็จะบอกว่� เป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกง�มอยู่ในหัวใจ
ของทุกคน”

สุรารักษ์	ใจวุฒิ	
หัวหน้าโครงการอ่านยกก�าลังสุข	

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธ์ุ

นิทานจากภูเขาของทุกคน
ที่เชียงดาว	เต็มไปด้วยชีวิตชีวา	
ปลายทางนั้น	นอกจากจะได้
นิทานท�ามือที่แสนภูมิใจ	ตัว
อักษรยังเชื่อมร้อยหัวใจผู้คนไว้
ดว้ยกนั	แบบทีไ่มม่คี�าวา่พวกเขา	
มีแต่พวกเรา	
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หลังจากเหตุการณ์นี้	น้องเอฟ	ได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วม	“โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก” 
วันนี้บ้านหลังเล็กของเขาจึงกลายเป็นโลกทั้งใบของ
เด็กๆ	ในหมู่บ้าน	 เพราะเต็มไปด้วยหนังสือที่ท�าให้ 
พวกเขาเดนิทางไปทีไ่หนกไ็ดต้ามแตต่วัหนงัสอืจะพาไป
ด้วยจินตนาการอันบรรเจิด

วันนี้น้องเอฟได้รับเลือกจากเพื่อนๆ	เป็นประธาน
นักเรียนและแกนน�าส่งเสริมการอ่านของต�าบล	ทั้งยัง
ช่วยสอนอ่านหนังสือและการบ้านให้กับเพื่อนๆ	ที่ยัง 
อ่านเขียนไม่คล่องอีกด้วย			

ท่ีอ�าเภอเอราวัณ จ.เลย 
๕๗๐ กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร 

“น้องเอฟ”	ด.ช. ชัยพิทักษ์	บานทอง	ในวัย	๑๐	ขวบ
ไม่ต่างจากเด็กทั่วไป	ที่หลังเลิกเรียนและวันหยุดจะ
หายไปในร้านเกมตลอดทั้งวัน	จนวันหนึ่งได้เจอกับพี่ๆ	
อาสาสมัครรักการอ่าน	กลุ่มก่อการดี	จังหวัดเลย	พี่ๆ	
ได้ชักชวนให้น้องเอฟลองใช้เวลาไปกับหนังสือมากมาย
ที่ห้องสมุดชุมชน	เล่มแล้ว	 เล่มเล่าที่ตรึงใจเด็กน้อย	 
จนเขาเกดิความคดิวา่	จะดแีคไ่หนถา้พอ่ไดอ้า่นหนงัสอื
เหลา่นีด้ว้ย	นีจ่งึเปน็จดุเริม่ตน้ของชว่งเวลาดีๆ 	อนัแสน
อบอุ่น	วันแล้ววันเล่าระหว่างพ่อกับลูกชาย	

ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ	เด็กชายวัย	๑๐	ปี	ก�าลังอ่าน 
หนงัสอืใหพ้อ่ทีน่อนปว่ยเปน็อมัพาตมานานกวา่	๕	ป	ีฟงั	 
ด้วยความเชื่อมั่นว่า	โลกของการอ่านจะเติมความสุข
คลายความเหนื่อยล้าในชีวิตให้กับพ่อได้	แววตาของ
พ่อที่มองมายังลูกชายคนเล็กนั้นเต็มไปด้วยความรัก	 
เป็นประกายที่ประทับอยู่ในหัวใจของน้องเอฟ	แม้ว่า 
วันนี้พ่อจะได้จากเขาไปอย่างไม่มีวันกลับ

ตู้หนังสือ
ในบ้านเด็ก 
พลังเล็กๆ
เปล่ียนเมือง 

๔
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“หนูภูมิใจม�กที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในก�รแบ่งปัน
หนังสือให้เพื่อนๆ อ่�น  บ้�นหนูเป็นชุมชนเล็กๆ ที่อยู่
ในอำ�เภอเมืองปัตต�นี หลังเลิกเรียนจะมีเพื่อนๆ และ
เด็กๆ ม�อ่�นหนังสือที่บ้�น บ�งคนม�นั่งทำ�ก�รบ้�น
และอ่�นหนังสือไปด้วย เด็กโตจะอ่�นนิท�นให้เด็กเล็ก
ฟัง และบ�งวัน ปู่ย่� ต� ย�ย ที่อยู่บ้�นใกล้ๆ จะม�เล่�
นิท�นเก่�ๆ ให้เด็กๆ ฟัง 

หนังสือบ�งเล่มที่หนูอ่�นไปนั้น บ�งครั้งหนูคิดว่�
หนูเป็นตัวละครนั้นจริงๆ เมื่อก่อนหนูไม่กล้�พูดภ�ษ�
ไทย กลัวพูดผิดและเพี้ยน กลัวโดนเพื่อล้อ หลังจ�ก 
ที่หนูได้อ่�นหนังสือม�กขึ้น ทำ�ให้หนูมีคว�มกล้�ที่จะ
พูดภ�ษ�ไทย ตอนนี้หนูเขียนหนังสือได้ถูกต้องด้วยค่ะ 
ไม่เขียนผิดเหมือนเมื่อก่อน 

ทีบ่�้นหนเูปน็ครอบครวัใหญ ่มพีอ่ แม ่ต� ย�ย และ 
น�้ๆ ทกุๆ คนสง่เสรมิและสนบัสนนุกบักจิกรรมทีห่นทูำ�  
เพื่อนๆ ที่โรงเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่�นที่บ้�น ทำ�ให้
คุณครูเข้�ม�คุยกับหนูว่� เอ�หนังสือที่ไหน ให้เพื่อนยืม  
หนเูลยเล�่ใหฟ้งัว�่ ไดร้บัจ�ก แผนง�นสร�้งเสรมิวฒันธรรม 
ก�รอ่�น และสถ�บันก�ร์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก คณุครเูลย 
ให้เพ่ิมม�จำ�นวนหน่ึงเพ่ือจะให้หนูได้มีหนังสือม�ให้
เพือ่นๆ ทัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ่�้น ตอนนีห้นมูคีว�มสขุม�ก  
นอกจ�กอ่�นหนังสือแล้ว หนูชอบว�ดรูปม�ก ส่วนใหญ่
หนูจะว�ดรูปที่อยู่ในหนังสือ หนูฝึกฝนม�ตลอด จนหนู
ส�ม�รถว�ดรูปได้ หนูอย�กให้มีโครงก�รดีๆ อย่�งนี้
ตลอดไปนะคะ”

ท่ีชายแดนใต้ จ.ปัตตานี 
๑๑๕๕ กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร                  
จดหมายจาก ด.ญ. นูรอารีซา แวยูโซ๊ะ
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ท่ีอ�าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
๑๔๙ กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

 
“แต่ก่อนไม่มีหนังสือดีๆให้อ่�น ผมต้องห�เศษถุง 

เศษกระด�ษม�อ่�น ”	ด.ช.ศุภณัฐ	ยิ้มเลี้ยง	
ใครจะเชื่อว่า	ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง	๑๔๙	

กิโลเมตร	หนังสือเด็กดีๆ	มีคุณภาพแทบจะหาอ่าน 
ไม่ได้	 อ�าเภอเลาขวัญนั้นติดอันดับอ�าเภอที่ยากจน 
อนัดบัตน้ๆ	ของประเทศ	ไดร้บัสมญาวา่อสีานกาญจนบรุ	ี	
เพราะแห้งแล้งไม่แพ้พื้นที่อีสานเลย	ฝนตกน้อยมาก	
แถมเป็นพื้นที่ที่ไม่เก็บกักน้�า	 เด็กๆ	ส่วนใหญ่อยู่กับ 
ปู่ย่าตายายเพราะพ่อแม่ต้องไปท�างานในเมือง	

วันนี้ความสุขของเด็กๆ	ในพื้นที่อ�าเภอเลาขวัญ	
จังหวัดกาญจนบุรี	ถูกเติมเต็มด้วยโลกของการอ่าน	
หนังสือมากมายถูกส่งต่อมายังที่นี	่เพือ่กระจายไปตาม 
บ้านเด็กยากจนท่ีเข้าร่วมโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก		
มูลนิธิเด็ก		

ด.ญ.มุก	อายุ	๑๑	ปี	อ่านแล้ว	๑๕	เล่ม	ชอบมาก 
คือ	หมอเสม	คนดี	๔	แผ่นดิน	เพราะเป็นเรื่องที่คุณหมอ 
ช่วยผู้คนมากมาย	มีเพื่อนๆ	๑๐	กว่าคน	มานั่งอ่าน	 
พ่อของ	ด.ญ. มุกเห็นเด็กๆ	มาอ่านหนังสือจึงจัดพื้นที่ 
ให้เด็กนั่งล้อมวงอ่านกันให้สบายใจ

ด.ญ. เอ๋ย	อายุ	๑๒	ปี	อ่านแล้ว	๔๐	 เล่ม	ชอบ
หนังสืออีสปในสวน	เพราะเป็นเรื่องที่เล่าถึงการให้อภัย 
และสามัคคี	น้องเอ๋ยบอกว่า	จะจัดเวลาอ่านหลังจาก 
ที่เตรียมอาหารมื้อเช้าให้แม่เสร็จ	พอแม่ไปท�างาน 
ในไร่	ก็มานั่งอ่านหนังสือ	เมื่อก่อนไม่มีตู้หนังสือ	ก็จะ 
ออกไปคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกัน	ตอนนี้เลยชวนเพื่อน 
มาอ่านด้วยกัน

๓	เรือ่งราวจาก	๓	พืน้ที	่ท�าใหเ้ราไดเ้หน็วา่	พลงัของ 
เยาวชนนักอ่านได้สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย	
ไม่ใช่เพียงแค่กับเพื่อนตัวน้อยวัยเดียวกันเท่านั้น	ยัง 
สร้างแรงกระเพื่อมไปถึงผู้ใหญ	่ครอบครัว	ชุมชน	และ
สังคมอีกด้วย	

หากเปิดโอกาสให้หนังสือดีถึงมือเด็กๆ	การ
เปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นได้	

และน่ีคือมหัศจรรย์จากตู้หนังสือในบ้านเด็ก 
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เพราะจักรยาน และโลกของการอ่านที่บันดาลใจ
ย้อนกลับไปเมื่อคราวน้�าท่วมใหญ่เมื่อปี	๒๕๕๔	 

มีขบวนการนักปั่นน่องเหล็กกว่า	๓๐๐	คัน	รวมตัวกัน 
เพื่อใช้เจ้าจักรยานคู่ใจช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน	โดย
เร่ิมต้นจากค�าถามท่ีว่าอะไรจ�าเป็นต่อผู้ประสบภัยอีก	
นอกจากเครื่องอุปโภค	บริโภค	ที่พักพิงอาศัย	ค�าตอบ 
อันดับต้นๆ	ก็คือ	หนังสือดีๆ	นั่นเอง	 เพราะเป็นทั้ง
อาหารสมองและยารักษาจิตใจได้	นี่เองจึงเป็นที่มา 
ของแนวคิดการรับบริจาคหนังสือเพื่อกระจายไปสู่พื้นที่
ได้รับผลกระทบจากน้�าท่วม	

พวกเขารับบริจาคหนังสือผ่านเฟสบุ๊กของกลุ่ม 
คนเล็กๆ	เพียง	๒๐-๓๐	คน	จากนั้นก็ค่อยๆ	ขยาย 
เครือข่ายไปในกลุ่มคนรักจักรยานท�าให้มีช่องทาง 
ร่วมด้วยช่วยกันมากขึ้น	จนต่อยอดเป็นโครงการ	ปันรัก 
ด้วยความรู้	

ใน โลกที่พร่างพราวไปด้วยความเอื้ออาทร
ระหวา่งเพือ่นมนษุย์	มพีาหนะมากมายทีบ่รรทกุหนงัสอื 
ให้เดินทางไปหานักอ่าน	นับตั้งแต่รถ	 เรือ	 รถไฟ	
คาราวานมา้	ลา	อฐู	หรอืแมแ้ตเ่จา้ชา้งตวัโต	ทีแ่ปลงโฉม 
เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่	

จนมาถึงยุคที่เจ้าหลังอานสองล้อกลายเป็นที่นิยม	 
นอกจากจะแบกความหวงัดแีละเปน็มติรตอ่โลกใบนีแ้ลว้	
มันยังท�าหน้าที่ขนหนังสือไปหาคนอ่านด้วย	

เสน้ทางของตวัอกัษรทอดยาวใหส้องลอ้คูใ่จแลน่ไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	ปั่นไปทุกที่แม้จะมีสายน้�าทอดขวาง 
ก็ยังลุยไปได้แบบไม่มีถอย	

ป่ัน 
ปันปัญญา ๕
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หลงัน้�าลด	น้�าใจกย็งัผดุขึน้มาไมข่าดสาย	แผนงาน
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	ยังคงขยายแนวคิด	และ
ขยายเครอืขา่ย	พฒันาสูโ่ครงการ	ปัน่	ปนัปญัญา	รวมสงิห ์
นกัปัน่	ทัง้รุน่ใหญ	่รุน่เลก็	บรรทกุหนงัสอืดีๆ 	ใสห่ลงัอาน 
มาแบ่งปัน	ให้ชุมชนที่ขาดโอกาสทั้งในกรุงเทพฯ	และ
ต่างจังหวัด

เฉกเช่นการเดินทางของนักปั่นแห่งเมืองระนอง 
กว่า	๓๐๐	ชีวิต	ที่ช่วยกันน�าหนังสือดี	มีคุณภาพข้าม
ทะเลไปให้เด็กๆ	ที่โรงเรียนบ้านเกาะพยามได้อ่าน	

ประมาณ	๔๕	นาที	จากท่าเรือระนองมุ่งไปสู่เกาะ 
พยาม	ค่อยๆ	ปรากฏน้�าทะเลสนี้�าเงนิเขม้	เปลง่ประกาย 
เจิดจ้าไม่ต่างจากน้�าใจของเหล่านักป่ัน	 เพียงสองล้อ 
สัมผัสผืนทรายสีขาวละมุน	ก็มุ่งหน้าไปยังโรงเรียน
บ้านเกาะพยามทันที	ใจของพวกเขาไปถึงจุดหมายมา 
นานแล้ว

เด็กๆ	จากโรงเรียนบ้านเกาะพยามกว่า	๑๐๐	คน	
ต่างรอคอยคาราวานสองล้อที่บรรทุกหนังสือมาให้พวก
เขาอย่างใจจดใจจ่อ	ในที่สุดก็ถึงปลายทาง			

“แววต� ของเดก็ๆ ตดิต�เร�จนถงึวนันี ้เปน็แววต�
ที่เต็มไปด้วยคว�มหวัง พวกเข�มีคว�มสุขม�ก คือเร�
ไม่คิดว่�เด็กๆ จะตั้งหน้�ตั้งต�รอพวกเร� ต้องเรียกว่� 
อย่�งใจจดใจจ่อ พอได้หนังสือไป เข�เปิดอ่�นเลย  
นั่งอ่�นอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม”  

หทัยกานต์	นงค์นวล		
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน	

กลุ่มปั่น	กิน	เที่ยว	จังหวัดระนอง	

เป็นครั้งที่สองแล้วที่กลุ่ม	ปั่น	กิน	เที่ยว	บรรทุก
หนังสือที่เต็มไปด้วยความฝันและจินตนาการมาฝาก 
เด็กๆ	เรื่องระดมพลนักปั่นนั้นไม่ยากเลย	มีข้อแม้ว่า
แตล่ะคนตอ้งน�าหนงัสอืเดก็มคีณุภาพมาลงทะเบยีนดว้ย	
หนึ่งคนไม่ได้มาแค่หนึ่งเล่ม	แต่มาเป็นชุดกันเลยทีเดียว	

“เร�มองว่� ก�รปั่นจักรย�นเพื่อสุขภ�พ ใครๆ ก็
ปั่นได้ แต่ถ้�เร�เติมกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมเข้�ไปด้วย 
มันได้ทั้งมิตรภ�พและหัวใจเบิกบ�นที่ได้ช่วยเหลือ 
คนอื่นๆ โดยเฉพ�ะ ก�รมอบหนังสือเหมือนเร�ให้อ�วุธ 
ท�งปัญญ� พูดง่�ยๆ เร�ไม่ได้ให้ปล� แต่เร�ให้อ�วุธ
ในก�รห�ปล� มันเป็นกิจกรรมที่สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ” 

มุมหนึ่งของห้องสมุดเล็กๆ	ของโรงเรียนบ้านเกาะ
พยาม	“มิว”	 เด็กหญิงมอร์แกนวัย	๑๓	ปีกับเพื่อนๆ	
ก�าลังนั่งวาดภาพ	“นางฟ้า”	 ในจินตนาการของเธอ	
หลังจากชวนกันอ่านนิทานเล่มโปรด	ตั้งแต่มีนิทาน 
จากพี่ๆ	กลุ่ม	ปั่น	กิน	เที่ยวมาให้อ่านมากขึ้น	มิวและ 
เพือ่นๆ	มอรแ์กน	มกัจะใชเ้วลาในหอ้งสมดุของโรงเรยีน
เป็นประจ�า	 เพราะโลกของการอ่านท�าให้พวกเขาได้
มองโลกไกลไปจากเส้นขอบฟ้าและท้องทะเลที่เห็นอยู่
ทุกเมื่อเชื่อวัน	

และนี่คือค�าตอบว่า	ท�าไมบนหลังอานของนักปั่น 
ถึงได้แบกหนังสือบรรจุฝันไว้มากมายขนาดนั้น
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“คุณ ป้�ส�วโสดคนหนึ่ง ได้ขอหล�น
ส�วที่กำ�พร้�แม่ม�เลี้ยงตั้งแต่แรกเกิด ป้�เลี้ยง
ดูและรักหล�นเหมือนลูกแท้ๆ เธอเรียกแทนตัว
เองว่�ป้�ม�ตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งที่โรงเรียน
ให้พ�คุณแม่ไปร่วมง�น

พวกเพื่อนๆ จูงมือ “แม่” ม�ทุกคนเลย แต่
หนูไม่มี “แม่” ให้ไหว้ หล�นส�วพดูกบัป�้ดว้ย 
น้ำ�เสียงน้อยใจ 

ป�้กไ็มเ่คยม ี“ลกู” ม�ไหว ้วนัแมเ่หมอืนกนั
รู้ไหม... แม่... อ�จไม่ได้หม�ยถึงแค่คนให ้

กำ�เนดิเท�่นัน้ แตอ่�จเปน็คนทีร่กัและมอบสิง่ดีๆ   
ให้ลูกตลอดไป ป้�ก็เป็น “แม่” คนนั้นได้เหมือน
กันนะลูก หล�นส�วโผเข้�กอดป้�ทั้งน้ำ�ต� และ
เรียกป้�ว่�แม่เป็นครั้งแรก แม่.... แม่จ๋�”

“ขอให้พลังจงอยู่กับลูก” 
ตอน	แม่ท่ีไม่มีวันแม่

วรรณกนก 
เปาะอิแตดาโอะ
อ่านเพ่ือสันติภาพ

๖

	 	 	 น่ีคือตัวอย่างของหนังสือท่ี	ชมพู่-วรรณกนก	 
เปาะอิแตดาโอะ	ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยบรรเทาความ 
เจ็บปวดในหัวใจของเด็กๆ	ท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้	 
เป็นนิทานท่ีใช้ในงานเยียวยาของลูกเหรียงมากท่ีสุด	
เพราะในกลุ่มลูกเหรียงจะดูแลเด็กๆ	ท่ีสูญเสียคุณพ่อ 
คุณแม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	 
เม่ือถึงช่วงวันพ่อวันแม่ของทุกๆ	ปี	พวกเขาจะจัดกิจกรรม	 
เขียนจดหมายถึงดวงดาว	เพ่ือให้เด็กๆ	เขียนถึงคุณพ่อ 
คุณแม่ท่ีเป็นเทวดา	นางฟ้าอยู่บนสวรรค์	ถึงแม้เขาไม่มี
คุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงน้ี	แต่สามารถส่งใจไปให้คุณพ่อ 
คุณแม่บนสวรรค์ได้ตลอดเวลา	แม้อาจจับต้องไม่ได้	 
แต่เรามีเขาอยู่ในใจได้	
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ความรักการอ่านท่ีมีมาแต่เด็กน้ีเองท่ีท�าให้ชมพู่ 
เรียนรู้งานด้านการเยียวยาได้เร็ว	 เธอศึกษาเร่ืองงาน
เยียวยาจากการอ่าน	 ในช่วงเร่ิมต้นก็ยังมีหนังสือ 
ประเภทน้ีไม่มากนัก	อาศัยอ่านตามเว็บไซต์บ้าง	ศึกษา
จากกรณีท่ีคล้ายกันบ้าง	 เช่น	การเยียวยาผู้หญิงท่ี 
ได้รับความรุนแรง	แล้วก็น�ามาปรับใช้กับเด็กๆ	ในกลุ่ม 
ลูกเหรียงท่ีเธอพยายามปลูกฝังนิสัยรักการอ่านน้ีให้กับ
เด็กๆ	เช่นกัน	

นับว่าเป็นความพยายามท่ีไม่ไร้พลัง	เพราะในยาม 
ท่ีต้องสูญเสียคนส�าคัญในชีวิตไปจากเหตุการณ์ความ 
ไม่สงบ	เด็กๆ	ในบ้านลูกเหรียงก็ได้ข้อคิดดีๆ	จากหนังสือ 
เล่มแล้วเล่มเล่า	 ท่ีประคับประคองหัวใจของพวกเขา 
เอาไว้	ย่ิงท�าให้ตระหนักได้ว่า	หนังสือเป็นเพ่ือนแท้และ
เป็นครูท่ีดีให้กับพวกเขาได้	

เด็กๆ	ท่ีเข้าสู่กระบวนการเยียวยาของกลุ่มลูกเหรียง 
มีทั้งเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ไปในเหตุการณ์ความไม่สงบ	 
บางคนพ่อถูกยิง	บางคนแม่ถูกระเบิด	บางคนพ่อถูก 
อุ้มหายตัวไป	และเด็กๆ	 ท่ีสูญเสียเหล่าน้ีก็มีอาการ
หลายแบบ	บางคนเก็บตัว	บางคนร้องไห้ตลอดเวลา	 

ต้องใช้ความกล้าหาญและเสียสละมากมาย	ท่ีจะ
กล้ายืนหยัดปกป้องและดูแลเด็กๆ	ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	ท้ังๆ	ท่ีตัวเองก็เป็นหน่ึงในผู้สูญเสียเช่นเดียวกัน	
ชมพู่	สูญเสียญาติพ่ีน้องไปแล้วถึง	๔	คน	จากเหตุการณ์
ความไม่สงบ	แม้ครอบครัวของเธอจะถูกต้อนให้จนมุม 
ด้วยความสูญเสียชีวิตและเลือดเน้ือ	แต่ชมพู่ไม่เคย 
ยอมแพ้	เธอเช่ือว่า	ตัวหนังสือจะเยียวยาหัวใจของเด็กๆ	
โลกของการอ่านจะเปล่ียนชีวิตของพ่ีน้องสามจังหวัด 
ชายแดนใต้ได้	

ชมพู่มีนิสัยรักการอ่านต้ังแต่ยังเด็ก	แม้จะเป็นเด็ก 
ท่ีเรียนดีแต่ก็มีความคิดว่า	หนังสือเรียนน้ันน่าเบ่ือ	 
เธอจึงคิดหาหนังสือประเภทอ่ืนมาอ่านและแบ่งปันกับ 
เพ่ือนๆ	 ก็เลยอาสาไปเป็นผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน	 
ทุกคร้ังท่ีมีโอกาสได้เข้าเมือง	ชมพู่จะเจียดเงินค่าขนม
บางส่วนของตัวเองไปซ้ือหนังสือดีๆ	ห้องสมุดโรงเรียน
จึงมีหนังสือใหม่จากชมพู่มาวางเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ	ท้ังยัง
จัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศน่าน่ังมากข้ึน	และเชิญชวน
เพ่ือนๆ	ให้มาอ่านหนังสือ	มาพบปะพูดคุยกันในช่วง 
พักกลางวันอีกด้วย	



บางคนไม่คุย	ไม่กินข้าว	บางคนอาจดูร่าเริงแต่ก็ไม่อาจ 
รู้ได้ว่า	ลึกลงไปในใจน้ันเด็กเหล่าน้ีแบกรับความรู้สึกอะไร 
ไว้บ้าง	 ท้ังหมดน้ีท�าให้การท�างานของกลุ่มลูกเหรียง 
ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ	เลย	

ชมพู่จัดให้เด็กๆ	ได้มีโอกาสพบกลุ่มแลกเปล่ียน
ความคิด	แบ่งปันความรู้สึกเป็นประจ�าทุกเดือน	และ 
ได้พบว่า	 เด็กหลายคนเปล่ียนความคิดและทัศนคติ 
หลายอย่างจากการอ่านหนังสือ	พวกเขาเช่ือเหลือเกิน
ว่า	หนังสือมีความส�าคัญต่อการพัฒนาหรือสร้างความ
สงบสุขในพ้ืนท่ี	 เพราะหนังสือเป็นเคร่ืองมือส�าคัญท่ี 
ท�าให้คนเข้าใจกัน	

ในวันน้ี	ชมพู่ก็ยังคงท�าหน้าท่ีช่วยเหลือเด็กๆ	 ท่ี
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ต่อไปอย่างเสียสละ	ด้วยความหวังท่ีว่า	สักวันหน่ึง 
สถานการณ์จะดีข้ึน	จนถึงวันท่ีหนังสือของพวกเธอ 
จะไม่เป้ือนหยดน้�าตาอีกต่อไป

จากลูกถึงพ่อ 
ให้หนังสือประคองหัวใจ

“น้องยีเป็นเด็กกตัญญูที่เรียนอยู่ ป.๕ ของ
โรงเรยีนบ�้นก�ฮง ทีต่อ้งเจบ็ปวดหวัใจเพร�ะพอ่
ของเธอพิก�รจ�กก�รถูกลอบยิงจ�กเหตุก�รณ์
คว�มรุนแรงในพื้นที่ช�ยแดนใต้ และตกอยู่ใน
ภ�วะซึมเศร้�อย่�งรุนแรง เพร�ะทำ�ใจไม่ได้ที่
ต้องม�อยู่ในสภ�พล้มหมอนนอนเสื่อ เธอจึง 
คิดห�ท�งประคับประคองหัวใจให้พ่อของเธอ 
คนเดิมกลับคืนม� .....

เช�้วนัหนึง่ แสงแหง่คว�มหวงักจ็ดุประก�ย
ขึ้นที่ห้องสมุดของโรงเรียนซึ่งกลุ่มลูกเหรียง 
ไปทำ�โครงก�รส่งเสริมก�รอ่�น เธอคิดว่�โลก
ของหนังสือจะช่วยเยียวย�หัวใจพ่อได้ จึงขอ 
คำ�แนะนำ�จ�กกลุ่มลูกเหรียง ทำ�ให้น้องยีมี
หนังสือดีๆ กลับบ้�นไปให้พ่ออ่�น ทั้งเรื่องของ
ก�รสร้�งกำ�ลังใจ พัฒน�ชีวิต ออกกำ�ลังก�ย 
หรือแม้แต่วรรณกรรมดีๆ ปลอบประโลมจิตใจ 
ทำ�ให้มีเรื่องคุยกับพ่อทุกวัน เพร�ะหนังสือ 
เล่มไหนที่พ่ออ่�นแล้ว น้องยีก็จะเอ�ม�อ่�นต่อ  
ทุกวันนี้พ่อบอกว่�น้องยีเหมือนเพื่อน ที่คอย 
อยู่เคียงข้�ง พูดคุย คุณพ่อเริ่มยิ้ม และเปิด 
ตัวเองคุยกับคนอื่นๆ ม�กขึ้น” 
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เด็กชายจรัญในขณะนั้น	ได้อ่านบทความมากมาย
บนถุงกล้วยแขกที่ติดมือพ่อมาจากตัวอ�าเภอด้วย 
ความบังเอิญ	เขาพลิกอ่านถุงกระดาษใบเล็กๆ	ใบนั้น 
ซ้�าแล้วซ้�าเล่า	บทความจากหนังสือพิมพ์ที่น�ามาใช้ 
พับถุงกล้วยแขกกล่าวถึงที่มาที่ไปของประเทศ	“อิรัก 
อิหร่าน”	ได้อย่างน่าสนใจ	และนั่นเป็นครั้งแรกที่มนต์
เสน่ห์ของตัวอักษรได้เข้ามายึดพื้นที่ในจิตใจของเขา

ถงุกลว้ยแขกใบนัน้พาจรญัใหรู้จ้กักบัโลกใบใหม	่โลก 
ที่ เขาเชื่อว่าจะปลดพันธนาการแห่งความทุกข์ทน 
ที่เกิดขึ้นกับเขาและครอบครัวได้	นั่นคือ...	 โลกของ 
การอ่าน

หลังจากวันนั้น	 เขาอ่านทุกอย่างที่อยากรู้	และ
ศึกษาทุกอย่างที่อยากเห็น	ความอยากรู้	ท�าให้เขา
ต้องออกเดินทางค้นหา	จึงตัดสินใจเข้ามาขายแรงงาน 
ในเมอืงกรงุเหมอืนพีน่อ้งตา่งจงัหวดัทัว่ไป	เริม่ตัง้แตเ่ปน็

จาก ลูกชาวนาที่พลิกชีวิตด้วยตัวหนังสือบน
ถุงกล้วยแขก	นี่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังของจรัญ	 
มาลัยกุล	ต้นคิดโครงการ	 “อ่านสร้างชาติ”	มูลนิธิ
กระจกเงา	ผูจ้ดุไฟความคดิและเตมิความฝนัใหก้บัผูค้น
ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดี	

ในสมัยที่ยังเป็นเด็กนั้น	โอกาสส�าหรับลูกชาวนา
แห่งปากน้�าโพที่อยู่ห่างไกลความเจริญ	การจะได้
ศึกษาเล่าเรียนเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง	 เหตุการณ์ที่สร้าง 
ความสะเทอืนใจอยา่งมาก	คอืการทีเ่ขาและพีน่อ้งอยาก
ทานขนมมากที่สุด	แต่ทางบ้านไม่มีเงินจะซื้อให	้“พ่อ” 
จึงเปลี่ยนสถานะจากผู้น�าครอบครัว	มาเป็นหัวขโมย	
โดยเลือกไร่ข้าวโพดของเพื่อนบ้านเป็นแหล่งอาหาร 
และขนมส�าหรับลูก	

ด้วยความทุกข์ทนจากความยากจน	ท�าให้จรัญ 
ในวัยเด็ก	เฝ้าครุ่นคิดว่า	มีสิ่งใดที่จะช่วยปลดเปลื้อง
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาได้บ้าง	ใครจะเชื่อ 
ว่า	“ถุงกล้วยแขกเพียงหนึ่งใบ”	จะน�าพาปาฏิหาริย์มาสู่
ชีวิตของเด็กน้อยคนนี้	และเปลี่ยนความคิดของเขาให้
สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมได้อย่างยิ่งใหญ่	

จรัญ มาลัยกุล
ถุงกล้วยแขก
พลิกชีวิต

๗
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กรรมกรก่อสร้าง	เด็กเสิร์ฟ	หนุ่มโรงงานปลากระป๋อง	 
พนักงานรักษาความปลอดภัย	แต่เขาก็ยังไม่ได้ละทิ้ง
จิตวิญญาณของการใฝ่รู้	จึงได้สมัครเรียนการศึกษา
นอกโรงเรียนในระหว่างท�างานจนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	๖	และหลังจากนั้นก็ไม่รอช้าสมัครเข้าศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ที่นี่เป็นสถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาอย่างแท้จริง	
“จรัญ มาลัยกุล”	 สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
วรรณศิลป์ของมหาวิทยาลัย	ที่นี่เขาได้อ่านหนังสือ 
หลายเล่มที่เขาไม่มีโอกาสได้อ่าน	และได้ตั้งเป้ากับ
เพื่อนไว้ว่า	จะต้องอ่านหนังสือให้ได้	๓๐๐	เล่มใน	๑	ปี	 
ซึง่เขาและเพือ่นๆ	กส็ามารถท�าได	้เสน้ทางชวีติของเขา
ทอดยาวไกลด้วยตัวหนังสือ	จนได้เข้าท�างานที่มูลนิธิ 
กระจกเงา	และด้วยประสบการณ์เมื่อครั้งวัยเยาว์	ที่ 
ตัวหนังสือเปลี่ยนชีวิตของเขา	ถึงเวลาแล้วที่จะหยิบยื่น 
โอกาสให้กับคนอื่นบ้าง	 เขาจึงริเริ่ม	“โครงการอ่าน
สร้างชาติ”	รับบริจาคและแบ่งปันหนังสือดีสู่บุคคล
ที่ไร้โอกาส	โดยคาดหวังว่า	ผู้ให้	ต้องได้เลือกในสิ่งที่ 
ตัวเองคิดว่าดีที่สุด	เป็นเวลามากกว่า	๕	ปี	มีหนังสือ 
ทุกประเภทที่ได้รับบริจาคเข้ามามากกว่าล้านเล่ม	ทั้ง
ภาษาไทย	และภาษาต่างประเทศ

ที่ โรงเก็บหนังสือที่ เขาเรียกว่า	 ทุ่งนาหนังสือ	 
คลาคล่�าไปด้วยอาสาสมัครมากมายไม่เว้นแต่ละวัน	
หลายคนมาฝึกงานในฐานะนักเรียน	นักศึกษา	วันเวลา
ผ่านไป	ทุกคนเติบโตขึ้น	ก็ยังกลับมาที่นี่เสมอ	และ 
ชวนเพื่อนๆ	มาช่วยกันมากขึ้น	 เมื่อปีที่ผ่านมา	มี
เหล่าอาสาสมัครหนุ่มสาว	ช่วยกันคัดแยกหนังสือ
เพื่อส่งต่อให้เด็กๆ	ที่อยู่ห่างไกลและผู้ใหญ่ที่ต้องการ

อ่านมากกว่า	๑,๓๐๐	คน	สามารถส่งหนังสือดีไป
ยังโรงเรียนขนาดเล็ก	จ�านวน	๓๒๖	แห่ง	และส่วน
หนึ่งยังน�าไปจัดกิจกรรมหนังสือเล่มละบาท	ที่ได้รับ
การตอบรับอย่างล้นหลามทุกครั้งไม่ว่าจะไปจัดงาน 
ที่ไหน

ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานอ่านสร้างชาติ	
พวกเขาเข็นโครงการการใหม่อย่าง	“ตู้หนังสือเย็นๆ”	ที่
กลายเป็นสัญลักษณ์ของโครงการฯ	ไปแล้ว	นับเป็นการ	
re-make	ตู้เย็นมาจัดสรรปั้นเสก	เป็นตู้หนังสือเก๋ๆ	
พร้อมหนังสือเต็มตู้	ส่งต่อให้ตามชุมชนต่างๆ	

ใครจะเชื่อว่า	แค่ถุงกล้วยแขกใบเดียวจะเปลี่ยน
ชีวิตผู้ชายคนหนึ่งให้หลงรักโลกการอ่านอย่างสุดจิต
สุดใจ	ทั้งยังเผื่อแผ่โอกาสไปถึงคนอื่น	ด้วยการเปิด
ประตูแห่งการอ่านและหน้าต่างแห่งความคิดให้กับอีก
หลายล้านคน		

“ผมภูมิใจที่ได้เป็นมนุษย์เล็กๆ ที่ใช้หนท�งใน
ก�รดำ�เนินชีวิตแบบนี้ และตอนนี้ผมเชื่อว่�หนังสือจ�ก
โครงก�รอ่�นสร้�งช�ติกำ�ลังจะเปลี่ยนชีวิตของใคร
หล�ยคนเหมือนที่ผมได้รับครับ”
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เพื่อน	ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง	ทั้งยังถูกโดดเดี่ยว
จากกลุ่มเพื่อน	แม้กระทั่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่	๔	แล้ว	ยังอุจจาระราด	 เป็นที่น่าเวทนาสงสาร 
ในสายตาของใครต่อใคร	การเรียนรู้ของมีนามีปัญหา
ถึงขนาดที่แม่ของเธอเขียนจดหมายบอกครูว่า	ลูกสาว
ของแม่ขยัน	ชอบอ่านหนังสือมาก	แต่สติปัญญาด้อย
มาแต่ก�าเนิด		

ในความโชคร้าย	ยังมีโชคดี	 เพราะสิ่งเดียวที่ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจเด็กผู้หญิงคนนี้ไว้ได้ก็คือ	 โลกของ 
การอ่านนั่นเอง	ด้วยความที่เธอซึมซับนิสัยรักการอ่าน
มาจากคุณตาที่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์	ท�าให้มีนาสนใจ
ใคร่รู้เรื่องราวในหน้ากระดาษแผ่นใหญ่นั้น	จากวัน 
เป็นเดือน	จากเดือนเป็นปี	การต้องถูกโดดเดี่ยวจาก
เพื่อนที่โรงเรียน	ไม่มีใครคบหาสมาคม	มีนาใช้เวลา
ทั้งหมดของเธอ	ในห้องสมุดเล็กๆ	ที่นั่น	โลกของเธอ
กว้างไกลสุดพรรณนา	เป็นช่วงเวลาแห่งจินตนาการ	
ความเบิกบาน	และเวลาที่เราอ่านหนังสือก็เป็นวิธี
การฝึกสมาธิชั้นยอด	 เธอพบขุมทรัพย์แห่งปัญญา 
เข้าแล้ว	เป็นสมบัติอันมีค่า	ไม่มีวันที่ใครจะแย่งไปจาก 
เธอได้		

และด้วยหนังสือเล่มหนึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของเธอไป
ตลอดกาล	นั่นคือ	“พระคัมภีร์ไบเบิ้ล”	ที่ท�าให้เธอรู้ว่า	
เราทุกคนมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงสั้นๆ	วันหนึ่งก็ต้อง 
จากไป	ดังนั้นควรใช้ชีวิตทุ่มเทสติปัญญา	จิตวิญญาณ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นให้ได้มากที่สุด	จึงไม่
แปลกใจเลย	นบัตัง้แตว่นันัน้	เธอใชเ้วลาทกุวนิาท	ีท�าทกุ 
วถิทีางเพือ่ใหเ้ดก็ๆ	ไดอ้า่นหนงัสอืด	ีเพราะเธอเชือ่อยา่ง

เม่ือ เกือบ	๔๐	ปีที่แล้ว	มีนา	ดวงราษี	เติบโต
มาในครอบครัวที่ยากจน	และเกือบเสียชีวิตตั้งแต่ยัง
ไม่ได้ลืมตาดูโลกเพราะแม่ของเธอตัดสินใจยุติการตั้ง
ครรภ	์แตโ่ชคดทีีเ่ธอรอดมาได	้แมเ่สยีใจกบัการตดัสนิใจ 
ในครั้งนั้น	และตั้งมั่นว่าจะดูแลลูกสาวเป็นอย่างดี	

คืนวันผ่านไป	มีนาค่อยๆ	 เติบโตขึ้นพร้อมกับ 
ปญัหาพฒันาการทีช่า้กวา่เดก็คนอืน่	เรยีนชา้ตามไมท่นั 

มีนา ดวงราษี
อดีตเด็กสมองช้า 
ท่ีก�าลังเปล่ียน
สุรินทร์ให้เป็น
เมืองนักอ่าน

๘
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สุดจิตสุดใจว่า	ไม่ว่าเราจะเป็นใคร	มีรากเหง้าจากไหน	
โลกการอ่านจะเปลี่ยนให้เราเป็นคนมีคุณภาพได้

ทุกวันนี้	มีนา	ดวงราษี	 ในฐานะประธานมูลนิธิ
สุขภาพชุมชน	 เปิดบ้านท�างานอย่างไม่มีวันหยุด	 
ทุกกิโลเมตรที่ออกเดินทาง	ก็เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ว่า	 
แม่ต้องอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ยังอยู่ ในครรภ์	 
ผลักดันให้เกิดสวัสดิการหนังสือเด็กแรกเกิด	ด้วยการ 
พูดคุย	 โน้มน้าวให้ความรู้	 สร้างความเข้าใจกับทุก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด	เพื่อเด็กทุกคนจะได้รับ
หนังสือเล่มแรกในชีวิตเป็นของขวัญเมื่อพวกเขาและ
เธอลืมตาดูโลก	

เพราะถือคติท�างานไม่มีวันหยุด	สุดสัปดาห์เธอ 
ยังเปิดลานเรียนรู้และธนาคารหนังสือ	ซึ่งเป็นจุดรับ-
แลกเปลี่ยนหนังสือชวนกันอ่านของชาวบ้านในชุมชน	 
เป็นธนาคารร่�ารวยความรู้ที่คึกคักตลอดวัน	มีทั้ง
การ์ตูน	นิตยสาร	เรื่องสั้น	วรรณกรรม	ฯลฯ	เป็นหนังสือ 
ส�าหรับคนทุกเพศ	ทุกวัย	ใครจะมาร่วมบริจาคหนังสือ
หรือเงินก็ได้	เมื่อได้เงินมา	ทีมงานก็จะน�าไปซื้อนิทาน

คุณภาพดีส�าหรับท�ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านส�าหรับ
เด็กน้อยในชุมชนต่อไป	ไม่เพียงแลกเปลี่ยนหนังสือ	 
ชาวบ้านที่นี่ยังหอบหนังสือที่ชอบมาพูดคุย	มาแลก
เปลี่ยนประเด็นจากการอ่าน	แถมยิ่งนานวัน	ขาประจ�า
ก็ขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆ	

วันนี้ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่าง	มีนา	ดวงราษี	ก�าลัง
ค่อยๆ	เปลี่ยนเมืองสุรินทร์ให้เป็นเมืองนักอ่าน	ด้วย
สติปัญญาที่ถูกลับให้แหลมคม	ด้วยหัวใจแห่งจิตอาสา 
ที่พรั่งพรูอยู่ภายใน	ทั้งหมดนี้เพิ่มพูนอยู่เสมอ	เพราะ 
โลกของการอ่านที่เธอไม่เคยหันหลังให้มาตลอดชีวิต	

มีนา	มักเล่าให้ใครต่อใครฟังว่า	
“ก�รอ่�นมันทำ�ให้คนเป็นคนม�กขึ้น ก�รอ่�น

คือคว�มมหัศจรรย์จริงๆ เพร�ะมิใช่แค่คว�มรู้ที่ได้
เท�่นัน้ ก�รอ�่นยงัส�ม�รถเยยีวย�ชวีติและจติวญิญ�ณ 
ของคนๆหนึ่งให้ได้กลับเข้�ม�สู่วิถีที่ควรจะเป็น และ 
ส่งต่อคว�มรู้ คว�มคิด และก�รให้ไปยังผู้อื่นอีกด้วย 
และสำ�คัญท่ีสุดคือครอบครัว ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐ�น
ในก�รส่งเสริมก�รอ่�นที่ดีสำ�หรับเย�วชน”
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นีค่อืเรือ่งราวของ	นอ้งแพนเคก้	หนึง่ในความส�าเรจ็ 
จากความรว่มมอืรว่มใจของชาวน้�าค�า	ต�าบลรกัการอา่น	
แห่งจังหวัดยโสธร	น้องแพนเค้กเติบโตมาในครอบครัว
ที่ทั้งแม่และพ่อต่างก็เป็นใบ้	แต่สามารถสอนให้ลูก
อ่านหนังสือได้ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนบ้านใกล้
เคียงที่ผลัดเปลี่ยนกันมาอ่านหนังสือให้ฟังเป็นประจ�า	
จนวันนี้เด็กน้อยวัย	๗	ปี	 ไม่เพียงกลายเป็นหนอน
หนังสือแต่ยังเรียนเก่งระดับต้นๆ	ของต�าบลน้�าค�าเลย 
ทีเดียว	

จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการดีนี้เกิดจากหนึ่งในคณะ
ท�างานคนส�าคญัคอื	คณุพนมวนั	คาดพนัโน	นกัวชิาการ
ดา้นสาธารณสขุ	จ.ยโสธร	ผูผ้นัตวัเองมาเปน็อาสาสมคัร
ส่งเสริมการอ่าน	เธอได้อ่านหนังสือเล่มส�าคัญสองเล่ม	
คือ	“รอให้ถึงอนุบ�ลก็ส�ยเสียแล้ว”	และ	“มหัศจรรย์

“แม่ กำ�ลังส่งภ�ษ�มือให้แก่ลูกน้อย 
พร้อมกับก�งหนังสือที่มีรูปภ�พสวยง�มออกม�
อ่�นพร้อมกันกับลูกรัก ไม่มีเสียงพูดใดใดออก
จ�กป�กของแม ่มแีตเ่สยีงของลกูทีพ่ย�ย�มอ�่น
สะกดคำ�ไปทลีะตวัดว้ยคว�มพย�ย�ม เปน็เสยีง
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคว�มสุข แม้แม่ไม่ได้ยิน แต่
สัมผัสได้ด้วยหัวใจ ทำ�ให้แม่รู้ได้ว่� ลูกของเธอ 
ได้สัมผัสกับคว�มมหัศจรรย์ในโลกของ
ก�รอ่�นแล้ว” 

มหัศจรรย์
การอ่าน

ท่ีเมืองยโสธร

๙
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แห่งก�รอ่�น”	ท�าให้เธอมีแนวคิดจะลงมือหว่านเมล็ด
พันธุ์การอ่านให้เติบโตขึ้นในชุมชนน้�าค�าแห่งนี้	 โดย
เฉพาะการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านต้ังแต่ในครอบครัว	
เธอจึงชวนเพ่ือนๆ	ให้ลุกขึ้นมาท�ากิจกรรมส่งเสริม 
การอ่านกันอย่างจริงจัง	 โดยเริ่มต้นจากการท�างาน
วิจัยเรื่อง	“ชวนกันอ่�นหนังสือให้เด็กฟัง”	และพบว่า	
ชาวบ้านมีความคิดว่าเด็กวัย	๐-๖	ปี	ยังอ่านหนังสือ
ไม่ได้	ดังนั้นหนังสือจึงไม่เหมาะกับเด็กวัยนี้	ข้อมูลนี้
ท�าให้คุณพนมวันบอกกับตัวเองว่า	รีรอไม่ได้อีกแล้ว	
เด็กๆ	ของเราถูกปิดตายจากโลกของการอ่าน	ดังนั้น 
ตอ้งลงมอืเปลีย่นแปลงเสยีแตว่นันี้	เธอจงึรเิริม่โครงการ
เวยีนหนงัสอืกนัอา่นในชมุชน	ตัง้ตน้บา้นละ	๒	เลม่	ดว้ย
เงินทุนที่ระดมกันเอง	แล้วความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในโลกการอ่านนี้เอง	ส่งผลให้เด็กๆ	ติดหนังสือกัน
อย่างงอมแงม	ผู้ปกครองเองก็มีความสุขกับการอ่าน
หนังสือให้เด็กๆ	ฟังทุกวัน	ท�าให้เด็กๆ	มีพัฒนาการ
ดีขึ้นในทุกด้าน	งานวิจัยนี้ถูกน�าไปขยายผลให้เกิด
โครงการส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็กๆ	ในต�าบลน้�าค�า

ตามมาอีกหลายโครงการ	เช่น	โครงการตามหานิทาน
พื้นบ้าน	ซึ่งมีผู้สูงอายุเล่านิทานเก่าแก่ในความทรงจ�า 
ให้เด็กๆ	ฟัง	 ขณะที่ เด็กๆ	ก็ต้องออกเดินทางไป
ค้นหานิทานพื้นบ้านจากคุณตาคุณยายด้วยตัวเอง	
เด็กๆ	ตื่นเต้นและจะตั้งใจฟังนิทานพร้อมกับจดบันทึก 
เรื่องราวในความทรงจ�าของคุณตาคุณยายด้วยความ 
ภาคภูมิใจ	

ต้องยอมรับว่าโลกการอ่านได้จุดประกายแรง
บันดาลใจให้กับผู้หญิงคนนี้ลงมือท�าสิ่งที่ยิ่ งใหญ่	
ประสานสิบทิศทั้งระดับจังหวัด	ท้องถิ่น	และชุมชนให้ 
เห็นความส�าคัญของการอ่าน	จนกระทั่งยโสธร	ได้
ประกาศตวัเปน็เมอืงแหง่การอา่น	ทีเ่ตม็ไปดว้ยกจิกรรม
การอ่านหลากหลาย	การเพิ่มขึ้นของจ�านวนห้องสมุด
และมุมหนังสือทั่วเมืองยโสธร	 เช่น	ในโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลที่มีความใกล้ชิดกับชาวบ้าน	

นี่คือก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงตัวเล็ก	อาสา
สมคัรนกัอา่นแหง่ต�าบลน้�าค�า	ผูก้�าลงัปลกุใหย้โสธรเปน็ 
เมืองแห่งการอ่าน
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“รู้สึกคิดถึงแม่ม�ก เป็นห่วงแม่ แต่ก็ไม่ 
อ�จทำ�อะไรได้ อิจฉ�คนเขียนหนังสือเล่มนี้  
ค�มิน คมนีย์ ที่ได้มีโอก�สดูแลแม่ ปรนนิบัติ 
แม่จนว�ระสุดท้�ย ถึงจะเป็นระยะเวล�สั้นๆ  
พออ่�นหนังสือเล่มนี้แล้วมองย้อนห�ตัวเอง  
ยังไม่เคยทำ�อะไรดีๆ เพื่อแม่เลย เฮ้อ! รู้สึก
แย่จัง วันที่ ๑๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้  
จะได้เยี่ยมใกล้ชิด ถ้�แม่ม�ด้วยต้องกร�บเท้�
แม่และกอดแม่ อย�กให้ถึงวันนั้นไวๆ จัง ...”

• จากบันทึกผู้ต้องขัง	
เรือนจ�าขอนแก่น	

“วันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันขอคุยกับพ่อของฉัน 
เพร�ะที่ผ่�นม�ฉันไม่เคยพูดกับพ่อเลย วันนี้ 
ฉันกล้�ที่จะบอกขอบคุณพ่อ และบอกขอโทษ  
มันเป็นอะไรที่ไม่เคยทำ�ม�ก่อน แต่บอกพ่อ 
ไปแล้ว พ่อของฉันร้องไห้เลย และฉันก็ดีใจ 
ที่กล้�ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง และกล้�ลงมือทำ�ใน
ครั้งนี้ 

ขอบคุณพี่ที่ห�หนังสือดีๆ ม�ให้หนูอ่�น 
ถ้�ไม่ได้หนังสือจ�กพวกพี่ๆ หนูคงไม่กล้�บอก
ขอบคุณและขอโทษพ่อของหนู ยังไงก็อย�ก 
บอกว่�ขอบคุณม�กๆ เลยค่ะ ขอบคุณจริงๆ”

• จากบันทึกผู้ต้องขัง	
เรือนจ�าขอนแก่น

แบ่งปันหนังสือ
เข้าเรือนจ�า 

ให้โลกการอ่าน
พลิกชีวิตผู้ต้องขัง

๑๐
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ความ ในใจที่พรั่งพรูออกมา	ล้วนเป็นการ
เปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบรรดาผู้ต้องขังหลังจาก
ไดม้โีอกาสอา่นหนงัสอืดหีลากหลายเลม่ผา่น	“โครงการ
แบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจ�า”	ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของ
คุณพรเพ็ญ	กิจมโนชัย	และเพื่อนๆ	ด้วยความเชื่อที่ว่า	 
หนงัสอืจะเปน็เครือ่งมอืหนึง่ทีจ่ะชว่ยขดัเกลาเปลีย่นแปลง 
ตัวตน	รวมถึงการเปิดมุมมองความคิดด้านบวก	เพื่อให ้
บรรดาผู้ต้องขังเห็นคุณค่าของตัวเอง	เป็นการเตรียม
พร้อมเพื่อกลับสู่การเป็นคนดีของสังคมได้อีกครั้ง	

ก่อนเริ่มลงมือท�าโครงการ	คุณพรเพ็ญและเพื่อนๆ
ได้ส�ารวจความต้องการและปริมาณหนังสือที่มีอยู่ 
แต่เดิมของเรือนจ�าต่างๆ	เมื่อพบว่าหนังสือดีมีไม่เพียง
พอต่อความต้องการของผู้ต้องขัง	จึงเริ่มเปิดแฟนเพจ
แบง่ปนัหนงัสอืเขา้เรอืนจ�า	เพือ่บอกเลา่ถงึประสบการณ์
การอ่านที่น่าสนใจของผู้ต้องขัง	และช่องทางการร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้	 ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค
หนังสือมือสองสภาพดี	หนังสือใหม่	การสมัครเป็น 
อาสาสมัครคัดแยกหนังสือ	หรือจัดส่งหนังสือ	นับตั้งแต่

เปดิเพจแบง่ปนัหนงัสอืเขา้เรอืนจ�ากม็ผีูส้นใจรว่มบรจิาค
หนังสือมากขึ้นเรื่อยๆ	ทางโครงการจึงจัดท�า	ผลส�ารวจ
หนังสือที่เป็นที่ต้องการของผู้ต้องขัง	โดยรวบรวมจาก
เรือนจ�า	๑๕	แห่ง	ทั้งหญิงและชายทั่วประเทศเพื่อให้ 
การบริจาคเกิดประโยชน์สูงสุด	

“ต้องบอกว่�โครงก�รนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง”	ด้วยจัดให้
มีกิจกรรมพิเศษร่วมกับส�านักพิมพ์	ร้านหนังสือ	หรือ
งานสัปดาห์หนังสือประจ�าปี	ที่ยอมมอบส่วนลดพิเศษ
ส�าหรับการซื้อหนังสือเพื่อบริจาคให้กับผู้ต้องขัง	ซึ่ง
ก็ได้รับการตอบรับอย่างมาก	ยิ่งไปกว่านั้น	บรรดา
นักเขียนผู้มีช่ือเสียงก็แบ่งปันหนังสือของตนเองให้กับ 
โครงการนี้เป็นประจ�า	พร้อมกับบันทึกสั้นๆ	จากหวัใจ
ถึงผู้ต้องขังอีกด้วย	

หลายคนอาจสงสัยว่า	เราท�าสิ่งดีๆ	เพื่อคนเหล่านี้ 
ไปท�าไม	

แน่นอนว่าผู้ต้องขังทุกคนได้รับการลงโทษในสิ่งที่ 
ตัวเองกระท�า	แต่ใช่ว่าควรปล่อยให้กาลเวลาที่ผ่าน
ไปท�าให้พวกเขาไร้ตัวตนและที่ยืนในสังคม	เราเชื่อว่า	 
“โลกของก�รอ่�น”	จะช่วยให้การรอคอยสู่อิสรภาพ
ผ่านไปอย่างมีคุณค่าและความหมาย	เพื่อให้พวกเขา 
คืนกลับสู่ครอบครัวและสังคมอีกครั้ง
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ข้อดีของโครงการนี้ไม่ได้จ�ากัดเพียงการพัฒนา
ศักยภาพการอ่านให้ดีขึ้นเท่านั้น	แต่ท�าให้เด็กๆ	ที่เข้า
รว่มโครงการมคีวามเชือ่มัน่ในตนเองเพิม่ขึน้	มคีวามรกั	 
หลงใหลในโลกของการอ่าน	ถึงขั้นต้องขวนขวายหา 
หนังสือมาอ่านอย่างสม่�าเสมอ

เวบ็ไซตเ์รนโบวร์ดีเดอรส์	(www.rainbowreaders.
com)	ระบุชัดว่า	 เพียงแค่บัดดี้นักอ่านในรัฐโอเรกอน
ใช้เวลาอ่านหนังสือร่วมกันรวม ๑๕ ชั่วโมง ผลลัพธ์ 
ในการพัฒนาทักษะการอ่านเทียบได้กับการฝึกอ่าน
หนังสือนาน ๒ ปีกับ ๕ เดือน	หรือแม้แต่บัดดี้นัก
อ่านที่มีชั่วโมงการอ่านร่วมกันเพียง	๕	ชั่วโมง	ก็ยังได้
ผลลพัธเ์ทยีบเทา่กบัการฝกึการอา่นนานถงึ	๑	ปคีรึง่เลย 
ทีเดียว

บาง ทีการที่เด็กคนหนึ่งจะหยิบหนังสือสักเล่ม
ขึ้นมาอ่าน	 ก็ต้องการก�าลังใจและแรงจูงใจมากกว่ารูป
เล่มที่มีสีสัน	 ความสวยงามของหนังสือ	 ด้วยเหตุนี้เอง	
มลูนธิคินีรดีเดอรส์	(keenreaders.org)	ในสหรฐัอเมรกิา
จงึสนบัสนนุใหเ้กดิโครงการ	Reading	Buddy	Program	
หนึ่งในกิจกรรมเพื่อนนักอ่าน	 (Book	 Buddies)	 ที่มี 
อยู่มากมายทั่วสหรัฐอเมริกา	

ลักษณะของกิจกรรมคือ	รุ่นพี่อาสาสมัคร	ทั้งใน
โรงเรียนหรือระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย	จะเข้า
มาอ่านหนังสือให้น้องฟัง	หรือชวนน้องอ่านหนังสือ 
ด้วยกันในชั่วโมงการอ่าน	หรือยามว่าง	รุ่นพี่แต่ละคน
อาจมีเทคนิคกลวิธีการอ่านแตกต่างกันไป	แต่สิ่งส�าคัญ
คือความเอื้ออาทรระหว่างพี่ช่วยน้อง	จะช่วยท�าให้
เด็กนักเรียนที่อ่านไม่คล่องมีก�าลังใจขึ้นมาอย่างเห็น 
ได้ชัด	

รุ่นพี่ซึ่งคอยให้ก�าลังใจรุ่นน้อง	นานวันก็คุ้นเคย 
กนัมากขึน้	จนพวกเขาอา่นออกเสยีงและอา่นไปดว้ยกนั
อย่างมีความสุข	

Reading Buddies
คู่ซ้ีนักอ่าน  

๑๑
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BUDDIES ท่ีรัก 
ของ Lipscomb University)

โครงการใหค้วามรูด้า้นการอา่นแกโ่รงเรยีน
ประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยลิปส์คัมบ์	
สหรัฐอเมริกา	(Lipscomb	University)

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนการ
อ่านของ	อาจารย์มาร์เซีย	สจ๊วต	ที่ให้นักศึกษา
ในชั้นเรียนทั้งหมดเข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอา่นในโรงเรยีนประถมศกึษา	โดย	นกัศกึษา
แต่ละคนจะเลือกหนังสือส�าหรับเด็กที่น่าสนใจ	
และแต่งกายเป็นตัวละครเด่นๆ	ของเรื่องนั้นๆ	
เพื่อมาเล่านิทานให้เด็กๆ	ฟัง	

และยังจับคู่ เล่นเกมส์บุ๊ค	บัดดี้	 (Book	 
Buddies)	 ถ้าพบว่าในชั้นเรียนที่ เข้าไปจัด
กจิกรรมมเีดก็นกัเรยีนทีม่ปีญัหาในดา้นการอา่น
ไมอ่อก	เขยีนไมค่ลอ่ง		เพือ่ใหก้�าลงัใจ	สนบัสนนุ
ให้เด็กที่มีปัญหาการอ่าน	กล้าที่จะอ่าน	กล้าที่ 
จะถาม	ซึง่ชว่ยใหท้กัษะการอา่นของเดก็ๆ	ดขีึน้	 
มีแรงบันดาลใจ	เกิดความรักการอ่านต่อไป

ขณะเดียวกัน	กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐ	
ได้อ้างอิงรายงานการศึกษาของกลุ่มทีชเชอร์	วิสชั่น	
(Teacher	Vision)	พบว่า	พัฒนาการด้านการศึกษา 
ในกลุ่มเด็กที่ได้ผลคะแนนเรียนต่�าในห้องเรียนดีขึ้น	 
โดยเด็กที่ เลือกเข้าร่วมโครงการรีดดิ้ง	 บัดดี้ส์ 	 มี
พัฒนาการดีขึ้นเฉลี่ย	๒๕%	ขณะที่เด็กที่ไม่เข้าร่วม 
มีพัฒนาการเพียง	๑๒%	ยิ่งไปกว่านั้น	พฤติกรรมการ 
อยู่ในชั้นเรียนของเด็กเรียนอ่อนยังดีขึ้นถึง	๑๖%	เมื่อ 
เทียบกับเด็กคนอื่นๆ	ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ	ซึ่งมี 
พฤติการการเรียนรู้ในชั้นเรียนในทางบวกเพียง	๓%	
เท่านั้น

ขณะเดียวกันผู้ที่มีทักษะการอ่านอยู่ในระดับต่�า	 
หลังเข้าร่วมโครงการรีดดิ้ง	บัดดี้ส์	ก็พบว่าตัวเองรู้สึก
สนุกเพลิดเพลินกับการอ่านบ่อยๆ	หรืออยู่เสมอ	สูงถึง	 
๕๕%		

และเมือ่ท�าตอ่เนือ่งภายในหนึง่ปกีารศกึษา	ทชีเชอร	์ 
วิชชั่นพบว่า	รายงานจากทั้งครูและนักเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการรดีดิง้	บดัดสี	์ตา่งมทีศันคตทิางบวกตอ่การอา่น	 
เชื่อมั่นและเคารพนับถือตนเองดีขึ้น	เข้าห้องสมุดเพื่อ 
กิจกรรมต่างๆ	มากขึ้น	และมีผลการเรียนค่อนข้างดี	
หรือพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น	

ปจัจบุนัโครงการรดีดิง้	บดัดสี	์มกีารขยาย	ครอบคลมุ 
ทกุสถาบนัการศกึษาทัว่สหรฐัอเมรกิา	ตัง้แตน่ครชคิาโก	
รัฐเท็กซัส	แคนซัส	อาร์คันซอส์	มิสซูรี	เป็นต้น	
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ยูนิ	โปรเจ็คเริ่มต้นให้บริการในมหานครนิวยอร์ก	
เมื่อวันที่	๑๑	กันยายน	ปี	๒๐๑๑	จนถึงวันนี้สามารถ
เคลื่อนตู้หนังสือติดล้อไปเนรมิตเป็นห้องอ่านหนังสือ
ตามถนนหรอืพืน้ทีต่า่งๆ	มากกวา่	๑๐๐	แหง่ทัว่นวิยอรก์	
ทั้งยังท�างานร่วมกับชุมชน	ห้องสมุดสาธารณะ	และ
พิพิธภัณฑ์	ยูนิ	 โปรเจ็ค	ยังจัดส่งตู้หนังสือเคลื่อนที่ 
ไปยังประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	อีกด้วย

ไอเดียและการลงมือท�าของยูนิโปรเจ็คได้รับรางวัล 
การันตีคุณภาพด้านนวัตกรรมเพ่ือการอ่านจากมูลนิธิ 
หนังสือแห่งชาติ	(the	National	Book	Foundation)	 
โครงการนี้ได้รับการยกย่องจากวารสารห้องสมุดสหรัฐ 
อเมริกา	(Library	Journal)	ว่าเป็นแนวคิดแปลกแหวก
แนวส�าหรับการส่งเสริมการอ่านที่ก่อให้เกิดประโยชน์	
และเปิดโอกาสให้คนระดับรากหญ้าของสหรัฐอเมริกา
สามารถเข้าถึงหนังสือได้โดยง่าย	และยังเป็นสุดยอด 
ไอเดียของการน�าพื้นที่สาธารณะมาใช้ประโยชน์เพื่อ 
การศึกษาหาความรู้ของคนทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง

สูตรส�าเร็จข้อหนึ่งที่จะท�าให้ผู้คนหันมาอ่าน
หนังสือเพิ่มขึ้น	ก็คือ	 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือ 
ให้มากที่สุด	ที่สหรัฐอเมริกามีองค์กรภาคประชาชน
รุ่นใหม่	อย่าง	ยูนิ	โปรเจค	สร้างสรรค์ตู้หนังสือติดล้อ
ขนาดกะทัดรัด	น้�าหนักเบา	สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
ไปไหนมาไหน	แลว้น�าไปจดัวางตามถนน	สวน	หรอืพืน้ที ่
สาธารณะ	พรอ้มตกแตง่เพิม่บรรยากาศใหน้า่นัง่	นา่อา่น	
ก็สามารถเปิดมุมอ่านหนังสือให้ผู้คนในชุมชนได้แล้ว

UNI Project
เสกมุมนักอ่าน
ในพริบตา 

ด้วยตู้หนังสือติดล้อ 

๑๒
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ไปได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต	จากน้ันก็แค่น�าเล่ม
โปรดของตัวเองท่ีบ้านมาใส่ไว้เป็นการแลกเปล่ียน	เพ่ือ 
คนอ่ืนจะได้มาหยิบไปอ่านต่อ	ง่ายๆ	แค่น้ีเอง	ไม่ต้อง 
มีบัตรสมาชิก	แถมไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว	 ด้วย 
วิธีการน้ี	ท�าให้กล่องเล็กๆ	ท่ีดูเหมือนบ้านนกกลายเป็น 
ท่ีบรรจุเร่ืองราวเอาไว้มากมาย	เป็นการผจญภัยคร้ังใหม่
ของใครก็ตามท่ีเข้ามาเปิดมัน	

เพ่ือนบ้านต่างจะคอยเช็คห้องสมุดเล็กๆ	ของกัน
และกัน	ว่ามีใครมาท้ิงหนังสือเล่มใหม่ๆ	อะไรไว้บ้าง	
บ้านข้างๆ	เขาอ่านอะไรกันนะ	และก็อยากแบ่งปันส่ิงท่ี
ตัวเองอ่านด้วยเช่นกัน	แต่ละคร้ังท่ีเปิดก็พบว่ามีหนังสือ
แทบไม่ซ้�ากันเลย	

นอกจากน้ียังมีบ้านหนังสือหลายหลัง	ถูกสร้างข้ึน
เพ่ืออุทิศแก่คนส�าคัญในชีวิตของพวกเขาท่ีล่วงลับไป	เช่น	 
สามีภรรยาผู้เป็นท่ีรัก	เพ่ือนสนิท	หรือสุนัขแสนรัก	

Little	Free	Library	ห้องสมุดหลังเล็กๆ	ริมร้ิว	เบ้ืองหลัง 
น้ันมีหัวใจแห่งการแบ่งปัน	สายสัมพันธ์อันอบอุ่นของ
ครอบครัวและเพ่ือนบ้าน	ท้ังยังเติมชีวิตชีวาด้วยความคิด
สร้างสรรค์	น่ีล่ะ	คุณค่าท่ีแท้ในโลกของการอ่าน

ห้้อง สมุดท่ีว่า	ดูเผินๆ	แล้วเหมือนบ้านนก	แต่ถ้า
ขยับเข้าไปดูใกล้ๆ	จะต้องแปลกใจว่า	แท้จริงแล้วมันคือ	
“ห้องสมุด”	ท่ีมีช่ือเรียกว่า	“Little Free Library”	ต่างหาก	น่ี
ก�าลังเป็นเทรนด์เล็กๆ	ท่ีเกิดข้ึนในหลายชุมชนในอเมริกา	ซ่ึง
ก�าลังนิยมมีบ้านหนังสือหลังเล็กๆ	น่ารักๆ	ต้ังไว้ริมร้ัวบ้าน...

“ทอ้ด โบล”	จากรัฐวิสคอนซิน	คือเจ้าของไอเดียน่ารักๆ	น้ี	
เขาต้องการท�าอะไรเพ่ือระลึกถึงคุณแม่ท่ีเคยเป็นครู	และรัก 
การอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ	ก็เลยสร้างโมเดลโรงเรียนหลัง
เล็กๆ	ใส่หนังสือเข้าไปข้างใน	แล้วเอาไปต้ังไว้ท่ีสวนหน้าบ้าน	

ปรากฏว่าบ้านหนังสือของเขากลายเป็นท่ีโปรดปรานของ
เพ่ือนบ้าน	ก็เลยสร้างเพ่ิมอีกและบริจาคออกไปตามท่ีต่างๆ	
โดยทุกหลัง	จะติดป้ายเอาไว้ว่า	“หนงัสอืฟร”ี	จากน้ันไอเดียน้ี
ก็ขยายออกไปเร่ือยๆ	จนเกิดเป็นเว็บไซต์	www.littlefree 
library.org		เพ่ือขยายแนวคิด	ให้ค�าแนะน�า	เงินสนับสนุน	หรือ 
แม้แต่บริจาคตู้หนังสือหลังเล็กๆ	ส�าหรับคนท่ีต้องการ	

Little	Free	Library	ท�าให้ชุมชนใกล้ชิดกันมากข้ึน	เพราะ
เพ่ือนบ้านสามารถมาแลกเปล่ียนแบ่งปันหนังสือเล่มโปรด	
ด้วยวิธีง่ายๆ	ท่ีเรียกว่า	Take	a	book,	 leave	a	book	 
คือใครก็ตามสามารถมาเปิดตู้หนังสือน้ี	แล้วหยิบหนังสือ 

Little Free Library
ห้องสมุดจ๋ิวจุดฝัน
ท่ีหน้าบ้านคุณ ๑๓
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เพียงครั้งแรกหลังจากที่ณอนได้ลองอ่านหนังสือ 
ให้แมวฟัง	 เขาก็บอกกับคุณแม่ทันทีว่าขอมาอ่าน 
หนังสือให้แมวฟังอีก	นั่นท�าให้โรดริเกซตระหนักว่า	 
ถ้าลูกชายเธอติดใจและชอบกิจกรรมนี้	 เด็กคนอื่นๆ	 
ก็น่าจะชื่นชอบไม่แพ้กัน	จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจ 
ให้โรดริเกซจัดตั้งโครงการ	Book	Buddies	คู่หูอ่าน
หนังสืออย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม	ปี	๒๐๑๓	
เพื่อช่วยให้เด็กๆ	ในระดับประถมศึกษาสามารถเอา 
ชนะอุปสรรคในการอ่านของตนเองได้	

Book	Buddies	 ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว	 
โดยมีเด็กๆ	เข้าร่วมโครงการนี้เฉลี่ยเดือนละ	๓๐-๔๐	
คน	ขณะที	่บรรดาผูป้กครองทีพ่าลกูๆ	เขา้รว่มโครงการ
ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า	วิธีนี้ช่วยให้ลูกลดอาการ
ประหม่าในการอ่านออกเสียงต่อหน้าคนอื่น	และยัง 
ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านให้ดีขึ้นกว่าเดิมถึง	๑๐	เท่า

โครงการนี้ยังเป็นประโยชน์กับเด็กพิเศษหรือเด็ก 
ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้	 และเป็นกิจกรรม 

เร่ือง ราวน่ารักนี้	 เริ่มต้นจากคุณแม่คนหนึ่ง
ในสหรัฐอเมริกา	ที่ค้นหาวิธีจัดการปัญหากลัวการอ่าน
หนังสือของลูกชายวัย	๑๐	ขวบ	โดยมีกลยุทธ์เอาชนะ
ใจเด็กๆ	ด้วยเจ้าแมวเหมียวตาแป๋ว

	ย้อนเวลาไปในช่วงปี	๒๐๑๓	คริสติ	 โรดริเกซ	 
ผู้ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ในเบิร์คส	 เคาท์ตี	 
(Berks	County)	รฐัเพนซลิวาเนยี	พบวา่	หนุม่นอ้ย	ฌอน	 
ลูกชายวัย	๑๐	ขวบ	ของเธอประสบปัญหาด้านการ 
อา่นทีโ่รงเรยีน	เธอกงัวลเหลอืเกนิวา่ปญัหานีจ้ะเปน็เหตุ 
ให้ฌอนไม่ชอบการอ่านหนังสือ	โรดริเกซจึงตัดสินใจ 
พาลกูชายไปทีศ่นูยช์ว่ยเหลอืสตัวท์ีเ่ธอท�างานอยู	่เพือ่ให ้
ฌอนลองอ่านหนังสือให้แมวฟัง	 เพราะมีการค้นพบ 
ว่า	 เสียงและท่วงท�านองการพูดหรืออ่านของมนุษย์ 
ช่วยปลอบประโลมบรรดาเจ้าแมวน้อยที่ถูกทอดทิ้ง 
เหล่านี้ได้	ที่ส�าคัญยังเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะการ
อ่านของเด็ก	และช่วยให้คุ้นเคยกับการอ่านออกเสียง
ต่อหน้าผู้คน	

Book Buddies
เกลอน้อยส่ีขา
คู่หูอ่านหนังสือ

๑๔
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สง่เสรมิทกัษะการเรยีนอยา่งดสี�าหรบัเดก็ทีเ่รยีนหนงัสอื 
อยู่ที่บ้าน	หรือแม้แต่พ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกได้คุ้นเคย
กับสัตว์

ผลการศกึษาวจิยัจากทมีนกัวจิยัมหาวทิยาลยัทฟัส์	
(Tufts	University)	พบว่า	 โครงการนี้ให้ผลทางบวก 
เพราะ	

๑.	สัตว์เลี้ยงสามารถสร้างก�าลังใจได้ชั้นเยี่ยม
๒.ปฎสิมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสตัว	์ท�าใหก้ระบวนการ

เรียนเป็นเรื่องผ่อนคลายและน่าสนุกส�าหรับเด็ก
๓. การใช้เวลาอยู่กับสัตว์ของเด็กออทิสติก	ช่วยให้ 

เด็กเหล่านี้ใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น	และยังช่วยพัฒนา 
ทักษะการปฎิสัมพันธ์ในสังคม

๔. เด็กๆ	ที่เข้าร่วมโครงการบุ๊ค	บัดดี้ส์	แสดงให้ 
เห็นอย่างชัดเจนว่ามีสมาธิจดจ�าได้ดี	มีความตื่นตัว
พร้อมเรียนรู้ในระดับสูง	และมีทัศนคติต่อโรงเรียน 
ในทางบวกมากขึ้น

๕. สัตว์เหล่านี้สามารถเป็นก�าลังใจและท�าให้รู้สึก 
สบายใจ	เพราะไม่ท�าให้เด็กรู้สึกถูกประเมินหรือตัดสิน

ถือว่า	Book	Buddies	เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านที่ได้ผลจริง	แถมยังแสนอบอุ่น	จนกลายเป็นทั้ง
ความสขุในโลกของการอา่นและมติรภาพระหวา่งเดก็ๆ	 
กับเจ้าสัตว์น้อยแสนรู้อีกด้วย		
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โครง การนี้มีจุดเริ่มต้นจากสามีภรรยา
ชาวอเมริกันคู่หนึ่ง	ที่ติดใจในระบบของการติดตาม
สิ่งของในเว็บไซต์	ทั้งคู่นึกสนุกอยากจะสร้างเว็บไซต์ 
ในแบบเดียวกับ	WheresGeorge.com	 (เว็บไซต์ 
ตดิตามการเดนิทางของธนบตัรดอลลารอ์เมรกิา)	ขึน้มา
บ้าง	และเล็งเห็นว่า	“หนังสือ”	นี่ล่ะ	เป็นสิ่งที่เหมาะสม
ทีส่ดุส�าหรบัการเดนิทางรอบโลก	โดยรอน	ฮอรน์เบเคอร์	 
และคาริโอ	ผู้เป็นภรรยา	ตั้งชื่อโครงการนี้ว่า	Book	
Crossing	จากนั้นก็น�าแนวคิดไปบอกเพื่อนซึ่งเป็น
โปรแกรมเมอร์ให้ช่วยสร้าง	www.bookcrossing.com	
ขึ้นในเดือนเมษายน	ปี	๒๐๐๑	

ส�าหรับแนวคิดของ	Book	Crossing	ก็คือ	หากว่า 
คุณพบเห็นหนังสือถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะในร้านกาแฟ	 
บนมา้นัง่ในสวนสาธารณะ	วางไวบ้นเตยีงในหอ้งพกัของ
โรงแรม	ทา่เรอืขา้มฟาก	รา้นกว๋ยเตีย๋ว	โรงพยาบาล	หรอื
ไม่ว่าที่ไหนๆ	ในโลก	โปรดจ�าไว้ว่า	นั่น	อาจไม่ได้เป็น
แค่หนังสือที่มีคนลืมทิ้งไว้	 -	แต่เป็นหนังสือที่เจ้าของ
จงใจลืม

ลองหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมา	แล้วพลิกดูให้ดี	 
ถ้าเจอข้อความ	Book	Crossing	พร้อมเลข	รหัสหนังสือ	
และรายชื่อของคนที่เคยเป็นเจ้าของหนังสือแปะอยู่
ด้านในปกหลัง	แสดงว่าคุณได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของ	Book	Crossing	ชุมชนรักการอ่านที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกเข้าแล้ว

Book Crossing
การเดินทางไม่รู้จบ

ของหนังสือ

๑๕
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ปัจจุบันมีหนังสือเดินทางกว่า	๑๐,๘๔๑,๓๑๓	เล่ม	
ใน	๑๓๒	ประเทศทั่วโลก	Book	Crossing	จึง	กลาย 
เป็นชุมนุมนักอ่านที่ยิ่งใหญ่	ท�าให้คนรู้จักการเอื้อเฟื้อ
แบ่งปัน	เป็นแรงผลักดันให้คนหันมาอ่านหนังสือ

	ส�าหรบันกัอา่นชาวไทยทีอ่ยากจะรว่มเปน็สว่นหนึง่
ของชุมนุมนักอ่านนี้ก็ไม่ยาก	เพียงเข้าไปใน	เว็บไซต์	
http://www.bookcrossing.in.th/	จากนั้นก็สมัครเข้า
ร่วมส่งหนังสือเดินทางได้เลย

และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว	พร้อมร่วม 
แบง่ปนัประสบการณก์ารอา่นไดท้ี	่www.facebook.com/ 
Bookcrossingthailand	หรอืที	่Facebook	Fan	page	:	 
Book	Crossing	Thailand

ชาว	Book	Crossing	“ปล่อย”	และ	“หยิบ”	หนังสือ
กันไปทั่วโลก	วิธีการคือ	เมื่อเราถูกใจหนังสือเล่มไหน
และอยากแบ่งปันให้คนอื่นๆ	อ่านด้วย	หรืออยาก
บริจาค	ก็ให้คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของ	Book	Crossing	 
เพื่อลงทะเบียนรับรหัสของหนังสือบนเว็บไซต์	จากนั้น 
ก็จัดการเขียนมันลงบนหนังสือ	 เสร็จแล้วก็น�าไป	
“ปล่อย”	ได้	

เมือ่มคีนมาพบหนงัสอืเลม่นีเ้ขา้และไดอ้า่นขอ้ความ
ในหนังสือ	เขาก็จะคลิกเข้ามาปรับปรุงสถานะหนังสือ 
ในเว็บไซต์ท�าให้รู้ว่า	ตอนนี้หนังสือเล่มนี้เดินทางไป 
อยู่กับใครและที่ไหนแล้ว
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• สนุกอ่านไปกับห้องสมุดสัตว์นานาชนิด

ห้องสมุดเจ้าอูฐ
อูฐ	 เป็นสัตว์ที่ ได้ชื่อว่าส�าเภาแห่งทะเลทราย	 

ได้รับมอบหมายให้บรรทุกหนังสือดีๆ	ข้ามทะเลทราย 
ของประเทศเคนยาไปยังชุมชนคนเลี้ยงสัตว	์ที่ห่างไกล 
จากเมืองหลวงไนโรบีกว่า	๔๐๐	กิโลเมตร	ที่ซึ่งเด็กๆ	
ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะต้องเร่ร่อนตามพ่อแม ่
ไปดว้ย	หนงัสอืหนา้ตาเปน็ยงัไง	เดก็ๆ	แทบจะไมเ่คยเหน็	 
นี่จึงเป็นที่มาของ	โครงการคาราวานห้องสมุดอูฐ	ของ
หอสมุดแห่งชาติเคนยา	

ทุกๆ	เช้า	บรรณารักษ์จะเตรียมสัมภาระขึ้นหลัง
อูฐคู่ใจ	๓	ตัว	อูฐสองตัวบรรทุกกล่องหนังสือ	ส่วนอีก 
ตวัหนึง่บรรทกุเตน็ทแ์ละสมัภาระอืน่ๆ	แลว้ออกเดนิทาง
ไปยังชุมชนเลี้ยงสัตว์ห่างไกลที่เด็กๆ	ก�าลังรอคอยอ่าน
หนังสือจากห้องสมุดหลังอูฐอย่างใจจดใจจ่อ	โดยใน
ปีๆ 	หนึง่	หอ้งสมดุอฐูจะขนหนงัสอืมากกวา่	๗,๐๐๐	เลม่	 
ไปให้เด็กๆ	ได้อ่านถึงที่กันเลยทีเดียว

สารพันห้องสมุดสองล้อ 

ที่เมืองเซาเปาโล	คุณลุงบรรณารักษ์	วัย	๖๑	ปี	
สร้างสรรค์จักรยานเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปรอบๆ	 
เมืองเพื่อให้ผู้คนไร้บ้าน	ด้อยโอกาส	ได้มีโอกาสอ่าน
หนังสือดีๆ	แบบฟรีๆ	

ที่พอร์ตแลนด์	โอเรกอน	มีจักรยานห้องสมุดที่ใช้ 
ชื่อเก๋ๆ	ว่า	Street	Books	ดูแลโดยบรรณารักษ์ที่แสน
ใจดี	Laura	Moulton	และ	Sue	Zaloka	รายได้จาก
เงินบริจาคและสปอนเซอร์	 ท�าให้ผู้คนไร้บ้านได้มี 
โอกาสอ่านวรรณกรรมที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี	 เพราะ
พวกเขาเชื่อว่า	หนังสือจะท�าให้คนไร้บ้าน	ได้มองโลก
ในมุมที่แตกต่างไปจากสภาพอันอ้างว้าง	โดดเดี่ยวที่ 
เป็นอยู่	และผ่านพ้นช่วงเวลายากล�าบากไปได้	ที่น่า
ประทับใจคือ	หนังสือดีๆ	ของห้องสมุดแห่งนี้ไม่เคย
หาย	ยืมแล้วได้คืนตลอด	แล้วยังมีการถ่ายรูปคู่ของ
คนที่ยืมกับหนังสือเล่มโปรดโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของ	 
Street	Books	อีกด้วย	

Mobile Library  
ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

ความหวัง
ของนักอ่าน๑๖ 
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ห้องสมุดลาน้อย 
ที่ประเทศกับโคลัมเบีย	ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์	 

หลุยส์	 โซเรียโน่	จะพาเจ้าลาน้อยสองตัวพร้อมกับ
หนังสือที่คัดเลือกมามากที่สุดเท่าที่จะมากได้	เดินทาง
ไปยังหมู่บ้านห่างไกลและยากจนซึ่งซ่อนตัวอยู่ตาม 
ภูเขาและทุ่งหญ้าสะวันนาอันกว้างใหญ่	ทางตอนเหนือ
ของประเทศโคลัมเบีย	

แรงบันดาลใจที่ท�าให้เขาแบ่งปันหนังสือให้กับ 
เพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาส	ก็เพราะโซเรียโน่ตกหลุมรัก 
วรรณกรรมมาตั้งแต่อายุ	 ๖	ขวบ	และศึกษาอย่าง 
ถ่องแท้จนจบปริญญาด้านวรรณคดีสเปน		

ห้องสมุดลาน้อยมีชื่อว่า	“Biblio burros”	และ
ที่เลือกเจ้าลามาเป็นพาหนะก็เพราะว่า	มีราคาไม่แพง	
ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินทาง	ที่ส�าคัญสามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ไม่ว่าจะทุรกันดารเพียงใด	นอกจาก 
ชาวบ้านจะสามารถยืมหนังสือเหล่านี้ได้โดยมีกฎว่า 
ห้ามขีดเขียนอะไรลงไปแล้ว		โซเรียโน่	ยังท�ารายชื่อ
หนังสือที่ชาวบ้านอยากจะอ่านและพยายามค้นหา 
มาให้อีกด้วย	จนตอนนี้ห้องสมุดลาเคลื่อนที่ของเขา 
มีหนังสือหมุนเวียนมากกว่า	๔,๐๐๐	เล่ม	

ห้องสมุดม้าแสนรู้
ทีเ่กาะจาวา	ประเทศอนิโดนเีซยี	มหีอ้งสมดุเคลือ่นที่

ขวัญใจเด็กๆ	และพระเอกซึ่งบรรทุกหนังสือนิทานมา
เต็มหลังก็คือ	 เจ้าม้าแสนรู้ชื่อว่า	ลูน่า	 โดยที่	ลิดวัน	 
ซารูรี	วัย	๔๒	ปี	กับลูกสาว	จะน�าหนังสือเด็กที่ได้รับ 
บริจาคมาจากผู้ใจบุญ	บรรทุกบนหลังม้าคู่ใจ	เดินทาง 
ไปตามโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญในเกาะจาวา	
สัปดาห์ละ	๓	วัน	ขบวนห้องสมุดม้าแสนรู้ได้สร้าง 
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ	ในเกาะจาวาอย่าง 
มากมาย
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ห้องสมุดบู๊ทโทรศัพท์
ที่ถนนสาย	๙๕	ในนครนิวยอร์ค	John	Locke	

สถาปนิกชาวอเมริกัน	ได้ดัดแปลงตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ใหเ้ปน็มมุหนงัสอืเลก็ๆ	แบง่ปนัใหผู้ค้นทีผ่า่นไปผา่นมา 
เลือกอ่านกันฟรีๆ

ห้องสมุดป้ายรถเมล์
ที่กรุงโบโกตา	ประเทศโคลัมเบีย	ได้สร้างสรรค์

ห้องสมุดเล็กๆ	ที่ออกแบบเหมือนป้ายรถประจ�าทาง	มี
ผู้คนมากมาย	โดยเฉพาะเด็กๆ	ให้ความสนใจมาเลือก 
หนังสืออ่านกันอย่างคึกคัก	 เป็นโครงการกระตุ้นให้
ประชาชนหันมาอ่านหนังสือกันเพิ่มขึ้น	ท�าต่อเนื่อง
มากกว่า	๑๐	ปีแล้ว	และมีสถานีแบบนี้กว่า	๑๐๐	แห่ง
ทั่วประเทศ

หลากสีสัน 
ห้องสมุด

ของคนช่างคิด

๑๗ 

ห้องสมุดริมชายหาด 
การเอนหลงัอา่นหนงัสอื	เปน็หนึง่ในกจิกรรมยอดฮติ 

รมิทะเล	เลยเปน็ทีม่าทีท่�าใหร้สีอรท์แหง่หนึง่ในประเทศ 
บัลเกเรีย	มีไอเดียเปิดห้องสมุดริมชายหาดขึ้น	นับเป็น 
แห่งแรกในยุโรปเลยก็ว่าได้	ห้องสมุดที่ว่านี้มีชั้นวาง
หนังสือยาวถึง	๑๒	เมตร	บรรจุหนังสือได้	๑๔๐	ช่อง	
รวมแล้วกว่า	๓,๕๐๐-๔,๐๐๐	เล่ม	 เป็นหนังสือภาษา
ต่างๆ	ถึง	๑๐	ภาษา
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นอกจากนีท้างรา้นยงัจดัใหม้มีมุเสบยีง	ซึง่มอีาหาร
รองท้องอย่างแซนด์วิช	ขนมปังอบ	บิสกิต	น้�าผลไม้	 
และผลไม้	พร้อมให้บริการส�าหรับนักอ่านที่ใช้เวลา 
เนิ่นนานที่ร้านแห่งนี้	 เพื่อช่วยให้การอ่านลื่นไหลไม่มี
ความหิวมาตามราวี		

ต้นคิดของร้านคาร์นาบีคือนักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาการแสดงแฟชั่น	(MA	Fashion	Curation)	 
แห่งวิทยาลัยลอนดอน	ตั้งใจเปิดร้านหนังสือเพื่อเป็น
พื้นที่บ่มเพาะการรู้จักแบ่งปัน

เป็นร้านหนังสือที่ไม่มีป้ายราคา	แผ่นพับโฆษณา	
หรือโปสเตอร์ส่งเสริมการขาย	ซึ่งท�าให้แตกต่างจาก 
ที่อื่น	ซึ่งท�าให้รู้สึกว่า	“คาร์นาบี”	เป็นร้านที่มีไว้ส�าหรับ
การแลกเปลี่ยนแบ่งปันอย่างแท้จริง	และสิ่งที่นักอ่าน 
ต้องพกมาคือหนังสือกับความซื่อสัตย์นั่นเอง

ร้าน หนงัสอืคารน์าบ	ีแตกตา่งจากรา้นหนงัสอื
โดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง	 เพราะนอกจากจะตกแต่งให้
เก๋ไก๋ทันสมัยไม่เหมือนใครแล้ว	หนังสือในร้านแห่งนี้ 
ยังไม่ได้มีไว้ขาย	แต่กลับมีไว้เพื่อให้คนรักหนังสือได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่าน	เข้าท�านองสมบัติ
ผลัดกันชมก็ว่าได้	

ร้านคาร์นาบีนี้ตั้งอยู่บนชั้นหนึ่ง	ของคิงลีย์	คอร์ท	
แหล่งชอปปิ้งยอดนิยมแห่งหนึ่ง	ใจกลางกรุงลอนดอน	
ประเทศอังกฤษ	โดยเงื่อนไขของผู้ที่จะมาใช้บริการนั้น 
แสนจะเรียบง่ายเอามากๆ	เพียงแค่ถือหนังสือที่อ่าน
เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งเล่มเข้าไปในร้าน	จากนั้นเดิน
เลือกหาหนังสือที่พอใจ	วางหนังสือที่ถือเข้ามาแทนที่	
แล้วหยิบหนังสือเล่มที่ถูกใจติดมือกลับบ้านไปอ่านได้
เลย	ถ้าน�ามา	๕	เล่ม	ก็เอากลับไปได้	๕	เล่ม	บางครั้ง 
ก็มีคนน�าหนังสือมาถึง	๑๐	เล่ม	แต่ก็หยิบเล่มที่ถูกใจ
กลับไปเพียงหนึ่งเล่มก็มี

Carnaby Book 
Exchange
ท่ีน่ีหนังสือ
ไม่ได้มีไว้ขาย๑๘ 
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เร่ือง ราวต่อไปนี้จะท�าให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะอยู่
ในแวดวงไหน	อาชีพอะไร	ก็สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆ	
เพื่อชักชวนใจให้ผู้คนอยากอ่านมากขึ้นได้	

โวดาโฟน	ผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ยสญัญาณมอืถอื	มอ็บ 
เอ็กซ์เพิร์ท	บริษัทค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์	และแมคแคน 
บคูาเรสต	์เอเจนซีโ่ฆษณาจากประเทศโรมาเนยี	รว่มมอืกนั 
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า	Digital	Library	Wallpaper 

ไม่ใช่แค่สวย 
แต่ยังฉลาดด้วย 
Digital Library 

Wallpaper

๑๙
หรือ	วอลเปเปอร์	ห้องสมุดดิจิทัล	ซึ่งมีลักษณะเป็น
วอลเปเปอร์รูปหนังสือที่เราใช้ตกแต่งผนังกันตามที่พัก
อาศยัทัว่ไป	แตท่ีพ่เิศษคอืจะม	ีQR	code	ตดิไวท้ีบ่รเิวณ
สันปกหนังสือแต่ละเล่มส�าหรับให้มือถือ	สมาร์ทโฟน	
สแกนรหัสเพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ก	ไปอ่านกันฟรีๆ	

บริษัทผู้คิดค้นได้น�าวอลเปเปอร์นี้ไปติดตั้งไว้ตาม 
สถานทีส่าธารณะ	เชน่	สถานรีถไฟใตด้นิในกรงุบคูาเรสต์	 
เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย	 ได้รับการตอบรับ 
อยา่งมากมายเลยทเีดยีว	ถงึขนาดทีว่า่	มยีอดดาวนโ์หลด
หนังสือจาก	Digital	 Library	Wallpaper	มากกว่า 
การดาวน์โหลดของร้านหนังสืออีบุ๊กที่ใหญ่ที่สุดของ
โรมาเนียเสียอีก	

เท่านั้นยังไม่พอ	หน่วยงานภาครัฐ	อย่างกระทรวง
ศึกษาธิการของโรมาเนีย	ก็ให้ความสนใจ	 เดินหน้า 
ผลักดันให้วอลเปเปอร์ห้องสมุดดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่ง 
ของงานส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนทั่วประเทศ
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• International Book Bank	ในเมอืงบลัตมิอร์	
ซึ่งเป็นธนาคารหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดองค์กรหนึ่งของ
สหรัฐ	ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ. ๒๕๓๐	และจัดส่งหนังสือไป
ทุกทวีปทั่วโลกแล้วมากกว่า	๒๕	ล้านเล่ม	พันธกิจหลัก
ขององค์กรนี้คือการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ใน
ทุกประเทศทั่วโลก	ด้วยการรับบริจาคเฉพาะหนังสือ
ใหม่	และส่งต่อไปยังองค์กรการกุศลในประเทศก�าลัง 
พัฒนา	

• Children Book Bank	หรือธนาคารหนังสือ
ส�าหรบัเดก็	มเีปา้หมายชว่ยเดก็ๆ	จากครอบครวัยากจน 
ให้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีเพื่อการอ่านออกเขียนได้	 
โดยรับบริจาคหนังสือใช้แล้ว	น�ามาจัดการซ่อมแซมให้ 
อยู่ในสภาพดี	ก่อนส่งต่อไปยังเด็กๆ	ครอบครัวยากจน
ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา	

ใน สหรัฐอเมริกา	ต้นเหตุของปัญหาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ที่สะสมมายาวนานแก้ไม่ได้เสียที	 
คอืความยากจน	ซึง่ท�าใหเ้ดก็ๆ	ขาดโอกาสในการเขา้ถงึ 
หนังสือดีๆ	

นี่จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง	 Book	Bank	หรือ	
ธนาคารหนังสือขึ้น	และเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก

ส�าหรับหลักการของธนาคารหนังสือก็คือการเป็น
แหลง่รบับรจิาคหนงัสอื	พรอ้มสง่ตอ่ใหก้บัหอ้งสมดุหรอื
โรงเรียนในแหล่งชุมชนแออัด	รวมทั้งบรรดาเด็กๆ	จาก
ครอบครัวยากจนทั่วสหรัฐฯ	

นอกจากบริจาคหนังสือแล้ว	องค์กรเหล่านี้ยังรับ
บริจาคในรูปของทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการจัดซื้อหนังสือ
ราคาพิเศษ	รวมถึงจัดท�าโครงการส่งเสริมการอ่านให้
กับกลุ่มเด็กยากจนในพื้นที่ต่างๆ	

ลองดูตัวอย่างและหลักการท�างานของเหล่าธนาคาร 
หนังสือที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกา	

Book Bank   
ธนาคารรับบริจาค

จินตนาการ
กับความรู้๒๐ 
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• Bernie’s Book Bank	คือธนาคารหนังสือ
เอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี	 ค.ศ. ๒๐๐๙	 โดยดอกเตอร์	 
เบอร์นาร์ด	พี.	ฟลอริอานี	ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่าน	 
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวที่ยากจน	ท�าให้รู้ซึ้งดีว่า 
เด็กยากจนส่วนใหญ่ในสังคมสหรัฐขาดโอกาสในการ
เข้าถึงหนังสือมากเพียงใด	และสิ่งนี้จะท�าลายโอกาส 
ในอนาคตของเด็กๆ	มากแค่ไหน	

จากการใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวและความช่วยเหลือ 
จากเพื่อนฝูง	ดอกเตอร์เบอร์นาร์ดรวบรวมหนังสือ
ส�าหรับเด็ก	และใช้โรงรถของตนเองในการจัดเก็บ 
และส่งหนังสือดีให้กับเด็กๆ	มากกว่า	๓.๕	หมื่นคน	 
ทั่วสหรัฐ	เขามีเป้าหมายขยายพื้นที่ให้มากขึ้น	ยังอาศัย

ความร่วมมือจากอาสาสมัครในการช่วยเหลือประสาน
งานเพื่อให้ทราบว่า	พื้นที่ใด	ครอบครัวไหนต้องการ
หนังสือ	รวมถึงการแนะน�าให้ความรู้ด้านการอ่านอย่าง
ถูกต้อง

หนังสือนั้นเป็นขุมทรัพย์สร้างปัญญาที่ราคาไม่
แพง	แถมยังสร้างมูลค่าเพิ่มได้มหาศาล	ถ้ามีเครือข่าย
ธนาคารหนังสือกระจายไปทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ	
ก็สามารถเพิ่มโอกาสให้ผู้คนเข้าถึงหนังสือได้มาก
ขึ้น	พูดได้เลยว่า	 เป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยมากที่สุด
ในโลก	เพราะมีดอกเบี้ยเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาและ
จินตนาการไม่รู้จบ	ที่แม้แต่คนจนก็เข้าถึงได้ง่ายดาย



ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย	โครงการ	และกิจกรรม
เพื่อสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสังคมสุขภาวะกับเราได้ที่

แผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน
๔๒๔	หมู่บ้านเงาไม้	ซอยจรัญสนิทวงศ์	๖๗	แยก	๓	ถนนจรัญสนิทวงศ์	 

แขวงบางพลัด	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐	
โทรศัพท์	:	๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗		โทรสาร	:	๐-๒๘๘๑-๑๘๗๗

E-mail	:	info@happyreading.in.th		Website	:	http://www.happyreading.in.th	
Facebook	:	http://www.facebook.com/happy2reading		

Twitter	:	http://www.twitter.com/happy2reading

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพ	(สสส.)	มบีทบาทหน้าทีใ่นการประสานกลไก	นโยบาย	และปัจจยัขยายผลจากทัง้ภาครฐั	ภาคประชาสังคม	
และภาคเอกชน	ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็ก	เยาวชน	 
และครอบครัว	โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ	และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

คณะกรรมการก�ากับทิศทาง
ที่ปรึกษา	 รศ. จุมพล	รอดค�าดี	 ศ.นพ. ไกรสิทธิ์	ตันติศิรินทร์
ประธาน	 ภก.สงกรานต์	ภาคโชคดี	 	 	 	
รองประธาน	 รศ.พญ.อุมาพร	สุทัศน์วรวุฒิ	 	 	
กรรมการ	 นายสุรินทร์	กิจนิตย์ชีว์	 นางมัทนา	ถนอมพันธ์	หอมละออ		
	 นางเตือนใจ	ดีเทศน์	 นายวิเชียร		พงศธร	
	 นายเอ็นนู	ซื่อสุวรรณ	 นพ.ณรงค์	สายวงศ์	
	 รศ.ดร. วิลาสินี	อดุลยานนท์	
	 ผู้แทนคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กรรมการและเลขานุการ	 นายสง่า	ดามาพงษ์	 	 	 							
ผู้ช่วยเลขานุการ	 นางจงกลนี	วิทยารุ่งเรืองศรี	 นายวุฒิพงษ์	ปรีดาภัทรพงษ์
	 นายธีรวัฒน์	อภิปรัชญาฐิติกุล	 นางญาณี	รัชตบริรักษ์	
…………………………………………………………………………………………..........………
ผู้จัดการแผนงานฯ	 นางสุดใจ	พรหมเกิด



 พลังอ่านเปลี่ยนเมือง74

ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน
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สามารถอ่านและดาวน์โหลด อ่านสร้างสุข ทุกเล่ม
ได้ท่ี www.happyreading.in.th



พมิพ์ด้วย Soy Ink หมกึปลอดสารพษิ
ไม่ใช้ระบบเคลอืบปกเพือ่ร่วมกนัดแูลโลก


